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Wprowadzenie

Dzieło René Girarda jest niewątpliwie – i celowo – interdyscyplinarne. Nie 
zaskakuje zatem fakt, iż funkcjonuje ono w obrębie takich dziedzin, jak an-
tropologia kulturowa, fi lozofi a, teologia, psychologia czy fi lmoznawstwo. 
Z tego samego powodu określenie autora Prawdy powieściowej mianem lite-
raturoznawcy pojawia się – nawet w jego własnych wypowiedziach – rzadko 
i bywa opatrywane wieloma zastrzeżeniami. 

Podtytuł tej pracy sugeruje jednak, że jej celem jest prezentacja roli, jaką 
w dociekaniach Girarda odgrywa praktyka lekturowa związana z literaturą. 
O tym, że doświadczenie to okazało się zasadnicze, przekonuje retrospek-
tywne wyznanie samego zainteresowanego, który stwierdził, iż podstawowe 
założenie jego projektu: 

jest widoczne w najbardziej charakterystycznych książkach: Prawda powieściowa 
i kłamstwo romantyczne i Szekspir. Teatr zazdrości – zwłaszcza w tych partiach, doty-
czących relacji mimetycznych. Jest to przypuszczalnie centrum mojej pracy, a aspekty 
antropologiczne i religijne są jego przedłużeniem (PK, 35)1. 

Sąd ten dostarcza uzasadnienia najważniejszym przesłankom, na których 
oparta została koncepcja niniejszej książki. Uprzywilejowany status literatury 
wynika nie tylko z tego, iż dostarcza ona Girardowi kluczowych rozpoznań, 
lecz także z powodu konsekwencji, do jakich one prowadzą. Jeśli bowiem 
w ich rezultacie zbudowana została niestandardowa i rewolucyjna teoria po-
czątków kultury, oznacza to, iż jedynie dzięki literaturze możliwa staje się 
penetracja innych doświadczeń i wynikających z nich dyskursów2. Literatura 

1 Girard nie zawsze tak równomiernie rozkłada akcenty dotyczące swoich literackich in-
spiracji. Niejednokrotnie przyznaje bowiem, iż to lektura angielskiego dramaturga okazała 
się dla niego zasadnicza: „Moją »biblią« pragnienia mimetycznego jest Troilus i Kresyda, ale 
najpierw odkryłem Szekspira dzięki Snowi nocy letniej. Z punktu widzenia literackiego jest to 
najlepsze wspomnienie mojego życia” (QC, 36).

2 Eric Gans zaproponował najwłaściwszą, jak sądzę, charakterystykę tej koncepcji, 
stwierdzając: „Wydaje się nam, że badania Girarda dostarczają »punktu archimedesowego« 
zewnętrznego względem obszaru klasycznej myśli, z którego możemy korzystnie zdekonstru-
ować tę myśl, nie służąc nihilizmowi (…), ale pozytywnej refl eksji, która jest zdolna zarówno 
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jest początkiem (teorii) pozwalającym dostrzec sam początek (kultury) – jest 
więc źródłem, autentycznym arché. 

Przekonanie takie zostało wyartykułowane już w pierwszej metodologicz-
nej deklaracji Girarda. Otwierając w 1966 roku słynną konferencję w Balti-
more3, stwierdził: 

Jestem osobiście przekonany, że prawdziwie wielkie dzieła sztuki, literatury i myśli 
(…) wywodzą się ze zdolności geniuszu do przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia 
radykalnie destrukcyjnej reinterpretacji swoich poprzednich – intelektualnych i du-
chowych – struktur. W przeciwieństwie do mniejszych dzieł owe arcydzieła praw-
dopodobnie zdałyby test najbardziej radykalnej interpretacji strukturalnej, ponieważ 
nie są pozbawione tej samej natury – tyle że w stopniu bez wątpienia wyższym – co 
nasze najbardziej wnikliwe analizy (TC, 20). 

Towarzysząca narodzinom (przynajmniej amerykańskiego) poststruktu-
ralizmu krytyka poprzedniego modelu stanowiła znakomitą okazję do pod-
kreślenia, że ów gest odrzucania i rewizji jest „zawsze już” powtórzeniem: 
zanim bowiem zastosowała go teoria, pojawił się w literaturze, która potrafi  
zarówno strukturyzować, jak i objawiać iluzoryczny status owych konstruk-
cji, docierając do ukrytego za nimi sensu. 

Z dzisiejszego punktu widzenia ta teoria, powstała na początku lat sześć-
dziesiątych dwudziestego wieku, okazała się – jak sądzę – prorocza. Dopiero 
od niedawna teoria literatury wyraźnie wskazuje na antropologiczny poten-
cjał zawarty w samej literaturze, dlatego dyrektywy badania zmierzają w kie-
runku jego jak najobszerniejszej eksploracji. Powoduje to, oczywiście, rozwój 
rozmaitych szkół czy „praktyk interpretacyjnych”, niemniej ich powstanie – 
bez podważających strukturalistyczne literaturoznawstwo propozycji Girar-
da – byłoby przecież niemożliwe. 

Prymat doświadczenia stricte literackiego pozwala również zachować 
autonomię względem innych dziedzin humanistycznej refl eksji. Niejedno-
krotnie zapytywany o – np. fi lozofi czne – inspiracje, Girard przyznaje się do 
pewnych fascynacji związanych zwłaszcza z młodzieńczym okresem eduka-
cji, jednak zawsze podkreśla, że analogie między teorią mimetyczną a innymi 
propozycjami są – po pierwsze – wtórne, a po drugie – jedynie częściowe. 
Schelerowska teoria resentymentu, a zwłaszcza interpretacja Heglowskiej 
dialektyki pana i niewolnika, którą przedstawił Alexandre Kojève, nie do-
prowadziły bowiem – w takim stopniu jak literatura – do odkrycia tego, co 

zintegrować zalety tradycyjnej fi lozofi i, jak i zapewnić prawdziwy, antropologiczny fundament 
»naukom społecznym«” (E. Gans, Pour une estétique triangulaire. „Esprit”, November 1973, 
s. 581; por. I3, 138). 

3 Na temat znaczenia tego sympozjum dla rozwoju współczesnej teorii literatury zob. 
A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2007, s. 310–
313, 345. 
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najważniejsze. Dlatego Girard niejednokrotnie (por. BE, 30–31; PP, 19, 66) 
podkreśla różnice, które sprawiają, że analizy fi lozofi czne okazują się niewy-
starczające (zbyt abstrakcyjne albo nieprecyzyjne) w zestawieniu z odkrycia-
mi Cervantesa czy Dostojewskiego4. 

***

Tak wysoki stopień funkcjonalizacji powoduje powstawanie obszernych oraz 
dociekliwych studiów dotyczących niemałej liczby utworów. Prezentacja 
wszystkich prac Girarda poświęconych literaturze byłaby zapewne celowa, 
niemniej narażałaby na ryzyko encyklopedyzmu oraz braku hierarchicznych 
proporcji. Dlatego dokładnie omówione zostały wybrane lektury – znajdu-
jące się (z kilkoma wyjątkami) właśnie w Prawdzie powieściowej i Szekspi-
rze – które są reprezentatywne, a ponadto zawierają najważniejsze ustalenia. 
Możliwość taka wynika z zasadniczych cech Girardowskiego projektu, który 
jest nader spójny oraz – w pewnym sensie – już zamknięty. Pomiędzy pub-
likacją Prawdy powieściowej (1961) oraz Szekspira (1990) upłynęło niemal 
trzydzieści lat, w trakcie których teoria została zbudowana i rozbudowana 
zarazem. Późniejsze analizy Girarda – zwłaszcza te, które dotyczą literatury 
(jest ich zresztą stosunkowo niewiele) – nie przynoszą ani istotnych korekt, 
ani znaczących uzupełnień. 

Nawet jednak w takiej sytuacji zaproponowana selekcja nieuchronnie 
stwarza luki i niedopowiedzenia. Staram się je zminimalizować, poprzedza-
jąc każdą serię prezentacji rozdziałem wprowadzającym, w którym naszkico-
wane zostają zasadnicze tezy tkwiące u podstaw egzegezy. Zabieg ten – szcze-
gólnie wobec braku polskich opracowań – wydał mi się konieczny, chociaż 
niewątpliwie wprowadza on do niniejszej pracy retardację oraz, niestety, 
pewną dozę redundancji. 

Koncentracja wokół dokonań „dojrzałego” Girarda oznacza również, że 
pominięte zostaną jego „wczesne” (tj. z okresu 1950–1960) dociekania. De-
cyzja ta może wydać się arbitralna chociażby ze względu na rolę, jaką odgry-
wają w nich liczne eseje poświęcone właśnie literaturze. Jednak nie tylko sy-
tuują się one poza „centralnymi” tezami, ale również zakładają zupełnie inną 

4 Warto też zaznaczyć, że – jak pokazują niektórzy komentatorzy – niejednokrotnie to 
dyskurs fi lozofi czny należałoby skorygować zgodnie z „literackimi” intuicjami Girarda (por. 
R. Hamerton-Kelly, A Girardian Reading of the Hegelian Problematic of Desire [w:] idem, Sa-
cred Violence: Paul’s Hermeneutic of the Cross.  Minneapolis 1994; M.  Kirwan, Philosophical 
Background [w:] idem, Discovering Girard. Cambridge 2005; Ch. Lazzeri, Désir mimétique et 
reconnaissance [w:] René Girard. La théorie mimétique: de l’apprentissage à l’apocalypse. Coor-
donné par Ch. Raymond. Paris 2010). 
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postawę badawczą. Zamiast właściwego Girardowi nastawienia analityczno-
-dekonstrukcyjnego:

za każdym poszczególnym studium drży wola zrozumienia, pokonania sprzeczności, 
przekroczenia tego, co złożone i pozbawione sensu. U podstaw to akt wiary wywołuje 
intelektualne przedsięwzięcie rekonstrukcji. Po wojnie wszystko zostało rozdzielone 
między dziedzinę egzystencjalną i naukową. Tak więc ten ideologiczny upadek w rze-
czywistości okazuje się rodzajem szansy, ponieważ wszystko było mitem na poziomie 
i zbiorowym, i indywidualnym. Można zatem odkryć, że za tym mitem znajduje się 
podstawa, która nie uległa zniszczeniu: to, co religijne, święte. Reasumując: pierw-
szy Girard przed Girardem swoich wielkich książek jest już człowiekiem, który wierzy 
w istnienie praw uniwersalnych, które zgadza się ponownie odnajdywać5.

Posługując się znanym rozróżnieniem Gilberta Duranda6, można stwier-
dzić, że początek naukowej działalności Girarda został zdominowany przez 
hermeneutykę ustanawiającą, która dąży do odkrycia porządku transcenden-
talnego, scalającego doświadczenie. Prace dojrzałe operują natomiast herme-
neutyką redukcyjną, szukającą antropologicznych fundamentów każdej for-
my kulturowej. 

Niniejsza książka składa się z trzech części. Pierwsza i druga prezentują 
kluczowe dla Girarda pojęcia „pragnienia” i „przemocy” oraz ich funkcjona-
lizacje w obrębie utworów artystycznych. Natomiast trzecia część skupia się 
wokół generalnych kwestii związanych z nowoczesnością, nauką oraz teorią 
literatury. Zagadnienia te wiążą się oczywiście silniej z literaturoznawstwem 
niż z samą literaturą, niemniej ich wprowadzenie uzasadnione jest zarówno 
zainteresowaniem, jakim obdarza je Girard, jak też wymogiem koherencji. 
Przejście od dyskursu przedmiotowego do metaprzedmiotowego jest bowiem 
konieczne, jeśli ukazane mają zostać wszystkie konsekwencje źródłowego 
odkrycia. W tym również celu do części pierwszej i drugiej wprowadzone 
zostały – poza komentarzami – rozszerzenia kontekstowe, które sięgają do 
psychologii, socjologii i fi lozofi i. Liczba tych nawiązań – zwłaszcza wobec 
praktyki samego Girarda – jest tu minimalna (oraz selektywna), ponieważ 
zasadniczym kryterium ich doboru uczyniłem dominację podobieństw nad 
różnicami7. 

Każdy, kto podejmuje się prezentacji tych dociekań, musi zmierzyć się 
z ich niezwykłą siłą perswazji. Powoduje ona – jak trafnie zauważył Patrick 
Madigan – że: 

5 F.  Lagarde, René Girard ou la christianisation des sciences humaines.  New York 1994, 
s. 25. 

6 Por. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna. Przeł. C. Rowiński. Warszawa 1986.
7 Z tego też względu niemal zupełnie pomijam obecność trzech wielkich adwersarzy – 

Freuda, Nietzschego i Marksa – z którymi Girard toczy kilkudziesięcioletni i niezwykle inten-
sywny spór. 
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Nie jest trudno lubić Girarda; trudno jest nie lubić go za bardzo i utrzymywać kry-
tyczny dystans8. 

Istotnie, rewizjonizm względem tych propozycji nie jest łatwy, dlatego 
funkcję tę powierzam przede wszystkim adwersarzom Girarda, których po-
lemiczne stanowiska (szczególnie w kwestiach literackich) także starałem się 
– w miarę możliwości – przybliżyć. Nie oznacza to, że ich ocena jest niekwe-
stionowalna: tam, gdzie zauważam upraszczający lub nieadekwatny charak-
ter tych uwag, wprowadzam odpowiednie korekty. 

Pozycję własnego dyskursu najchętniej określiłbym jako wypośrodkowa-
ną między „zupełną” a „przesadzoną” afi rmacją. Dostrzegam zatem proble-
my, sprzeczności i niekonsekwencje niektórych propozycji Girarda, chociaż 
zasadniczo jego koncepcja jest przekonująca i stanowi „źródło” intelektual-
nych inspiracji. 

Prezentowana książka czyni z literatury źródło także w swym własnym 
zakresie analiz. Oznacza to, że te kwestie, które u samego Girarda wyraź-
nie już wykraczają poza domenę artystyczną, nie będą stanowiły przedmiotu 
rozważań w niniejszej pracy. Decyzja ta może wydać się arbitralna, ponieważ 
prowadzi do eliminacji ważnych – jeśli nie najważniejszych – aspektów tej te-
orii: jej wymiaru religijnego, związanego z funkcją tradycji judeochrześcijań-
skiej w procesie desakralizacji kultury, oraz dociekań nad sytuacją przemocy 
w nowoczesnym świecie. Dla „późnego” Girarda te właśnie zagadnienia są 
kluczowe, dlatego powinny doczekać się – zwłaszcza w kontekście rozwijają-
cych się obecnie badań postsekularnych – osobnej monografi i. Jej napisanie 
przekracza jednak kompetencje autora niniejszej pracy.

8 P. Ojar, P. Madigan, Marcel, Girard, Bakhtin. Th e Return of Conversion. Bern 2004, s. 207. 
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Część pierwsza

LITERACKA ANTROPOLOGIA
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Podstawy antropologii

1. Pragnienie

Znamienny paradoks, jaki pojawia się w podstawowej kwestii, został przez 
Jamesa Alisona ujęty następująco: 

„Pragnienie” jest najwyraźniej kluczowym słowem wewnątrz zarówno Girardowskie-
go, jak i całego (post)modernistycznego dyskursu, a jego znaczenie stanie się bardziej 
oczywiste dzięki jego zastosowaniu (…) niż poprzez jakąkolwiek defi nicję wstępną9. 

Zatem fundamentalna kategoria – „pragnienie”10 – jest tyleż niezbędna, 
ile trudna do bezpośredniego, dokładnego opisania. Girard jest zresztą świa-
domy tych kłopotów, dlatego zastanawiał się nawet nad jej usunięciem: 

Powiedziałem niedawno, że powinniśmy być zdolni do zastąpienia [„pragnienia” – 
C.Z.] jakimś innym terminem. – Nie wiem, być może „popęd” [„drive”], élan vital 
lub nawet „projekt” Sartre’a. (…) Może idea Kierkegaarda, idea podmiotowości jako 
namiętnej refl eksyjności i wyboru byłaby pomocna… Nie wiem; obojętnie jaki będzie 
to termin, coś szerszego i innego niż „pragnienie” powinno zostać użyte. „Pragnienie” 
ma z konieczności te zawężające libidalne konotacje (I4, 268; por. DE, 70)11.

9 J. Alison, Th e Joy of Being Wrong. Original Sin Th rough Easter Eyes. New York 1998, s. 14. 
Por. E. Haeussler, Des fi gures de la violence. Introduction à la pensée de René Girard. Paris 2005, 
s. 39–40. 

10 Wśród polskich tłumaczy, jak również komentatorów Girarda panuje zgoda co do 
przekładu angielskiego desire (ew. francuskiego désir) na „pragnienie”; niemniej jednak zda-
rzają się wyjątki, oddające – nietrafnie – powyższy termin za pomocą „pożądania” czy „po-
żądliwości”. Korzystając zatem z polskich przekładów, konsekwentnie zastępuję te określenia 
właściwymi (w tej kwestii por. M. Korusiewicz, „Święta przemoc” według René Girarda. „Folia 
Philosophica” 1999, nr 17, s. 141; J. Bolewski, Mit i prawda kultury. Z inspiracji René Girarda. 
Warszawa 2007, s. 15–16). 

11 Jeden z komentatorów następująco wyjaśnia ostateczną rezygnację z tej terminologii: 
„Girard niekiedy sugeruje takie terminy, jak drive, élan vital i project.  Jednakże te słowa nie 
przekazują negatywnych konotacji, w które Girard wyposaża pragnienie. Êlan vital jest całko-
wicie pozytywnym, afi rmatywnym pojęciem. »Drive« i »project« są bardziej neutralne, ale za-
mazują związek, jaki Girard ustanowił między pragnieniem i mechanizmem kozła ofi arnego” 
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Pojęcia, które opisują postawy i zachowania, zakładają zazwyczaj wyraź-
nie sprecyzowaną sferę zjawisk, do której owe nastawienia się odnoszą. Gir-
ard zamierza jednak uniknąć tak jednoznacznego przyporządkowania, dlate-
go kategoria pragnienia wydaje się zbyt ograniczona. Skoro zaś posługuje się 
nią12, to trzeba uznać, iż czyni to na prawach uwarunkowanej kontekstualnie 
metafory. Jej pełna eksplikacja miałaby zapewne charakter ostensywny, wska-
zujący na różne typy ludzkiej aktywności (np. popędy seksualne, społeczne 
i polityczne ambicje, dążenia do specjalnych doświadczeń estetycznych13), 
które należałoby zsumować. Kumulacja taka wymagałaby wszakże założenia 
o równoprawnym statusie wszystkich elementów (wykluczającym podział na 
pierwotne i wtórne), które ujawniają się w zależności od tego, w jakiej sferze 
funkcjonuje podmiot. 

Z tych powodów Girard zauważa, iż do nadrzędnego określenia sensu 
tego terminu odpowiednie jest:

Prawie każde słowo, które mogłoby wyrazić dynamizm [the dynamism], siłę sprawczą 
[the dynamics] całej osobowości (I4, 268).

Drugie z tych określeń jest bodaj jedynym pozytywnym ujęciem zasadni-
czej kwestii. Pragnienie zostaje zatem zdefi niowane jako coś, co konstytuuje 
ludzkie istnienie; jest więc kategorią nie tylko psychologiczną, lecz także on-
tologiczną14. Z takim opisem współgra charakterystyka negatywna, w której 
Girard stwierdza, że pragnienie nie należy do dziedziny powierzchownych 
postaw i zwyczajów (por. P1, 144; WSZ, 28; DB, 89; I22, 217), które ewentu-
alnie mogą być jego celem. 

(P.B. Grande, Mimesis and Desire. An Analysys of the Religious Nature of Mimesis and Desire in 
the Work of René Girard. Kolonia 2009, s. 103). 

12 Zawężające konotacje nie zawsze są bowiem oczywiste. Omawiając przekłady Biblii, 
Girard stwierdza, iż to właśnie używane w nich „pożądanie” jest niedwuznaczne: „Czasownik 
»pożądać« sugeruje, że chodzi o jakieś niezwykłe pragnienie, perswazyjną żądzę, zarezerwo-
waną dla zatwardziałych grzeszników. (…) Otóż sama myśl, że Dekalog poświęciłby swoje 
najważniejsze, najdłuższe przykazanie zakazowi jakiegoś marginalnego, zarezerwowanego dla 
mniejszości pragnienia, wydaje się nieprawdopodobna. W dziesiątym przykazaniu musi cho-
dzić o pożądanie, które odczuwają wszyscy ludzie, krótko mówiąc o pragnienie” (WSZ, 20; 
por. I6, 10). 

13 R.J. Golsan, René Girard and myth. An Introduction. New York–London 2002, s. 1. 
14 Por. T.B. Bertonneau, Th e Logic of the Undecidable. An Interview with René Girard. „Pa-

roles Gelées” 1987, nr 5, s. 3. 
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1.1. Interpretacje 

Założenia prezentowanej tu antropologii zostały podjęte i zaktualizowane na 
obszarze psychologii eksperymentalnej oraz teoretycznej. W pierwszym za-
kresie największy wkład w rozwój badań miał Jean-Michel Oughourlian, któ-
ry zastosował kategorie Girarda do interpretacji zachowań paranormalnych 
(histeria, opętanie, hipnoza itp.).

Oughourlian ma podobne kłopoty z wstępną defi nicją; buduje ją zatem za 
pomocą kontrastu: 

Zawsze myślałem, że to, co w psychologii tradycyjnie nazywa się „Ja” [„I”] czy „oso-
bowością” [„self”], jest niestabilną, nieustannie zmienną i ostatecznie przemijającą 
strukturą. Sądzę (…), iż tylko pragnienie sprawia, że ta osobowość istnieje. Ponieważ 
pragnienie – ono samo – jest jedynym, psychologicznym ruchem, który wydaje mi się 
zdolny stworzyć osobowość i tchnąć w nią życie15. 

Podobnie jak u Girarda pojawiają się metafory wewnętrznego ruchu 
i (nieco wcześniej) siły odśrodkowej, które oddają dynamiczną i pierwotną 
naturę tego zjawiska. Konsekwencje jego istnienia są zasadnicze: 

Pragnienie jest źródłem osobowości. Zatem osobowość w rzeczywistości jest osobo-
wością pragnienia [a self of desire/moi-du-désir]. Ponieważ zaś osobowość jest wytwo-
rzona przez pragnienie, nie może rościć sobie prawa do posiadania tego pragnienia16. 

Prymat pragnienia jest tu podwójny: genetyczny, ponieważ narodziny „Ja” 
od niego zostają uzależnione; oraz funkcjonalny, gdyż to pragnienie jest od-
powiedzialne za zmiany, które zachodzą w strukturze ludzkiej osobowości. 
Z tak ujętej zależności wynika zatem, iż pragnienie jest poziomem absolutnie 
zasadniczym i nieredukowalnym. 

Nieco inaczej kwestię tę ujmuje teoretyk Paisley Livingston. Dla niego 
pragnienie jest jednym z trzech – obok przekonania (belief) oraz intencji 
(intention) – podstawowych stanów wewnętrznych, który charakteryzuje się 
bliskim związkiem z aktywnym wymiarem egzystencji: 

pojęcie „pragnienia” (…) jest zatem koniecznym (ale niewystarczającym) wstępnym 
warunkiem działania; jest ogólnym stanem motywacyjnym, gruboziarnistym poję-
ciem, które nie zawiera precyzyjnych dystynkcji między różnorodnością tego, co Da-
vidson nazywa „propostawami”[„pro attitudes”], takimi jak: potrzeba, chcenie, życze-
nie, preferencja, tęsknota, pożądanie itp.17 

15 J.-M.  Oughourlian, Th e Puppet of Desire. Th e Psychology of Hysteria, Possession, and 
Hypnosis. Translated, with an Introduction, by E. Webb. Stanford 1991, s. 11. 

16 Ibidem, s. 12. 
17 P. Livingston, Models of Desire: René Girard and Psychology of Mimesis. Baltimore 1992, 

s. 23–24. 
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Pragnienie oznacza tu zatem stan poprzedzający wykonanie wszelkiego 
typu czynności. Relacja ta jest nie tylko chronologiczna, ale i logiczna, co 
sprawia, iż pojęcie to jest w zasadzie synonimem procesów o charakterze mo-
tywacyjnym. Livingston zdecydowanie zatem osłabia i zawęża ten kluczowy 
termin, w konsekwencji doprowadzając do jego podporządkowania czynni-
kom intelektualnym i wolicjonalnym. 

2. Pragnienie naśladowcze

Girard, określając samo pragnienie, posługuje się jedynie wstępną intuicją, 
ponieważ jest ono praktycznie niedefi niowalne w oderwaniu od swych cech 
charakterystycznych. Dopiero one dostarczają dokładnego i pełnego opisu. 
Autor wyróżnia trzy podstawowe własności pragnienia, które poniżej zosta-
ną zaprezentowane w kolejności odpowiadającej ich roli. 

2.1. Niezdeterminowanie

Girard rozpoczyna od wprowadzenia zasadniczej dystynkcji, oddzielającej 
„ochoty i potrzeby” (appetites, needs) od „pragnienia”. Pierwsze wynikają 
z uwarunkowań biologicznych organizmu (np. przyjmowanie pożywienia, 
odpoczynek, reprodukcja), dlatego ich realizacja jest ściśle wyznaczona za-
równo od strony podmiotowej (instynkt), jak i przedmiotowej. Ponadto ich 
spełnienie przynosi satysfakcję, której osiągnięcie jest autentycznym celem 
tych dążeń. 

Kluczowe pojęcie Girard konkretyzuje w opozycji do obu powyższych 
cech. Najważniejsza różnica dotyczy jednak pierwszej: 

Człowiek jest tym stworzeniem, które zatraciło część swego zwierzęcego instynktu, 
aby osiągnąć etap tzw. pragnienia. Kiedy ludzie zaspokoją swoje naturalne potrzeby, 
zaczynają intensywnie pragnąć, tyle że nie wiedzą dokładnie, czego pragną, ponieważ 
nie kieruje nimi żaden instynkt. Nie mają własnego pragnienia. Jako że właściwością 
pragnienia jest to, że nie jest własne. Aby pragnąć naprawdę, musimy zwrócić się do 
otaczających nas ludzi, od nich zapożyczyć ich pragnienia (WSZ, 28; por. GS, 122; 
SP1, 202).

Przekonanie takie Chris Fleming18 określa jako konstytutywne niezdeter-
minowanie pragnienia, ponieważ z istoty jest ono sztuczne: pozbawione uza-
sadnienia zarówno w sferze subiektywnej, jak cechach samego obiektu. Jeżeli 
zatem posiada ono swój przedmiot, to tylko dlatego, że ujmując go, powtarza 

18 Ch. Fleming, René Girard. Violence and Mimesis. Cambridge 2004, s. 11. 
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już wcześniejsze ujęcie. Pragnienie zawsze bowiem postępuje za innym prag-
nieniem – jest jego kopią, naśladowaniem. 

Modelowym ujęciem tej sytuacji jest trójkąt, składający się z następują-
cych elementów:

Przerywana linia oznacza iluzoryczną cyrkulację pragnienia, która fak-
tycznie odbywa się od podmiotu do pośrednika, a następnie od niego do 
przedmiotu. Girard zaznacza jednak (PP, 13), iż nierzeczywisty charakter 
może mieć też ten ostatni odcinek: pragnienie niekoniecznie musi się (u po-
średnika) pojawić; konieczne jest natomiast, aby jego istnienie przyjmował 
sam podmiot. 

Najważniejszy jest „wierzchołek” tego trójkąta, chociaż jego opisu doko-
nuje się wyłącznie z perspektywy funkcjonalnej. Jak bowiem zauważył Char-
les Raymond:

Nie ma istoty czy absolutnej defi nicji pośrednika: pośrednik jest jedynie kimś, kto cie-
szy się szczególnym prestiżem u pragnącego podmiotu19. 

Najczęściej pośrednikiem bywa pojedyncza osoba, należąca do świata rze-
czywistego; niemniej rolę tę może także pełnić postać fi kcyjna lub wyobrażo-
na. Ponadto Girard dodaje (por. I6, 1; ED, 3; P,15), że poza wymiarem indy-
widualnym istnieje także zbiorowy: pośrednikiem staje się wówczas wybrana 
grupa, społeczeństwo, opinia publiczna. 

Przedmiotami są zazwyczaj rzeczy (lub osoby) konkretne, chociaż zdarza 
się, iż naśladowane są również przekonania i poglądy czy style zachowań. 
Czymkolwiek jednak by to było, nigdy nie jest wybierane ze względu na swoje 
obiektywne własności20. Dlatego, jak konkluduje Girard:

19 Ch. Raymond, Le vocabulaire de Girard. Paris 2005, s. 14. 
20 Dla niektórych komentatorów teza ta jest zbyt radykalna. Jej ograniczenie może zostać 

dokonane, jeśli uwzględni się skalarną intensyfi kację: „Ludzie zapragną – szczególnie w po-
czątkowych stadiach pragnienia – rzeczy o stabilnej wartości i nie będą pragnąć rzeczy ab-
solutnie absurdalnych – tak długo, jak długo pragnienie nie jest ekstremalne” (P.B. Grande, 
Mimesis and Desire, s. 121). 

Pośrednik

Podmiot Przedmiot
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Pragnienie mimetyczne jest realistyczną teorią, wyjaśniającą dlaczego ludzie nie 
mogą być realistami (P1, 150). 

Teza o niezdeterminowaniu pozwala jeszcze dalej (por. DB, 90) prze-
ciwstawić ochoty i potrzeby – pragnieniu. Opozycja dotyczy nie istoty, ale 
zakresu ich występowania. U zwierząt, zwłaszcza ssaków naczelnych, także 
obserwuje się silne skłonności imitacyjne, jednak dominującą rolę odgrywa 
instynkt (por. TH, 8, 283–284; I21, 25). U ludzi – przeciwnie – pragnienie jest 
podstawowe, natomiast zaspokajanie naturalnych potrzeb ma ograniczone 
zadania. Dla antropologii Girarda przekonanie to jest tak istotne, iż opierając 
się na nim, sformułował defi nicję, którą stale się posługuje: 

Rezerwuję słowo pragnienie dla tego, co dzieje się z ochotami i potrzebami, kiedy 
zostają skażone imitacją, lub nawet całkowicie wyparte przez nią. Dlatego dla mnie 
prawdziwe pragnienie nie posiada specyfi cznej, biologicznej podstawy i może zostać 
poznane „fenomenologicznie” (GS, 122; por. QC, 30; TH, 283–284, 289; PK, 62, 94–
95; R, 142; D1, 93–94, P, 15; I12, 110).

Zakres imitacji jest u ludzi tak wielki, że nie tylko kształtuje kulturowe za-
chowania, ale również wkracza w sferę naturalnych popędów, którymi potrafi  
kierować. Z tej perspektywy pragnienie rzeczywiście bywa wypaczeniem in-
stynktu21, gdyż niejednokrotnie uniemożliwia czerpanie przyjemności z za-
spokajania potrzeb (np. erotycznych), a także prowadzi do fi zjologicznych 
zaburzeń (w postaci np. bulimii czy anoreksji; por. ED, 1–19).

2.2. Dynamika

Zapośredniczona relacja charakteryzuje się dynamizmem, który Girard 
przedstawia z perspektywy podmiotu oraz pośrednika. Podstawowy wymiar 
dotyczy pierwszego z nich: 

nikt nie może dostać gotowego pragnienia od kogoś innego; nawet najbardziej podat-
ny podmiot musi czynnie współpracować ze swym pośrednikiem. Nikt sam nie po-
trafi  wytworzyć w kimś innym mimetycznego pragnienia na własną rękę. Pragnienie 
(…) ustawicznie przekształca się w mimetyczne, chociaż brak (…) [jest] zachęty ze 
strony modeli czy choćby ich wiedzy (STZ, 31).

Nawet jeśli aktywna postawa pośrednika niejednokrotnie się pojawia (Gi-
rard opisuje ją na przykładzie zachowań stręczycielskich), to z teoretycznego 
punktu widzenia nie jest konieczna. Gdyby było inaczej, wówczas zachowa-
nia imitacyjne byłyby ograniczone tylko do sytuacji celowo sprowokowanych 
przez pośredników. Tymczasem oni niejednokrotnie nie wiedzą, że pełnią 

21 F. Lagarde, René Girard ou la christianisation des sciences humaines, s. 34–35. 
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taką rolę. Dlatego kluczowy jest udział podmiotu, który wybierając i naśladu-
jąc model, musi wykazać się własną inicjatywą oraz zaangażowaniem. 

Inne aspekty dynamizmu koncentrują się nie tyle wokół aktywności, ile 
zmienności. Gdyby pragnienie nie było niezdeterminowane, wówczas przy-
pominałoby instynkt, który ściśle określa wybór przedmiotu. Człowiek byłby 
skazany na jeden i ten sam obiekt, od którego – niczym zwierzęta – pozosta-
wałby permanentnie uzależniony. Dlatego właśnie naśladownictwo, powiada 
Girard, przynosi ludziom wolność względem tego wszystkiego, co ich otacza 
(por. WSZ, 27–28). 

Podobna zasada istnieje w przypadku pośrednika – jest on konieczny, ale 
nie jedyny. Zdolności imitacyjne człowieka sprawiają, iż jest w stanie przeby-
wać niemal w każdym środowisku społecznym, przyjmując nowe wzorce lub 
zachowując poprzednie. Jak stwierdza zatem Girard:

To właśnie mimetyczny charakter pragnienia uzdalnia nas do p r z y s t o s o w a n i a 
s i ę, to on umożliwia człowiekowi uczenie się wszystkiego, co musi umieć robić, by 
być uczestnikiem własnej kultury (PK, 64). 

2.3. Nierozpoznanie

Funkcjonowanie zmediatyzowanego układu nasuwa też problem episte-
mologiczny. Eugene Webb zauważa, iż: 

Powiedzieć, że pragnienie powstaje na skutek czyjejś imitacji innej osoby wziętej za 
wzór, nie oznacza dla Girarda twierdzenia, że to jest coś, co ktoś czyni świadomie – 
czyli: ze świadomością tego, co czyni, i z jaką intencją to wykonuje22. 

Rzeczywiście, uwaga podmiotu najczęściej koncentruje się na owej iluzo-
rycznej cyrkulacji pragnienia, która wyklucza ujawnienie wpływu pośredni-
ka. Opisując tę sytuację, Girard sięga do słownika fenomenologicznego (por. 
I6, 7) i określa ją mianem niewiedzy, nierozpoznania (méconnaissance). Po-
jęcie to (w przeciwieństwie do Freudowskiej nieświadomości) ma charakter 
czysto negatywny. Oznacza bowiem, iż świadomość pozbawiona jest wszel-
kiej zawartości, dlatego działania podmiotu dokonują się pozarefl eksyjnie, 
a w związku z tym –mechanicznie, nawykowo (por. I 10, 18–19; P4, 143, RD, 
184; I16, 209). 

Jednakże dokładniej analizując tę kategorię, Girard dochodzi do paradok-
su, mającego postać tezy: 

22 E.  Webb, Philosophers of Consciousness: Polanyi, Longeran, Voegelin, Ricoeur, Girard, 
Kierkegaard. Seattle–London 1990, s. 189. Por. R.J. Golsan, René Girard and myth. An Intro-
duction, s. 8. 
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Im bardziej ktoś jest mimetyczny, tym większa jest jego niewiedza, ale też tym większe 
są jego możliwości poznawcze (PK, 92; por. D4,140; I16, 209). 

Eksplikacja tego twierdzenia wymaga ujawnienia jego założeń. Pierwsze 
dotyczy podmiotu, o którym wiadomo, iż pozostaje silnie i długotrwale uwi-
kłany w relacje naśladowcze; Girard nazywa go osobą hipermimetyczną (por. 
PK, 92–93; I7, 25). Drugie założenie wiąże się z przenikającym ten dyskurs 
przekonaniem o braku determinizmu, które jest stosowalne również w kwe-
stiach epistemologicznych. Intensywne uczestnictwo w imitacji może więc 
– według Girarda – zarówno zniweczyć wszelki wysiłek poznawczy, jak i nie-
zwykle go intensyfi kować. 

Ta antynomia wynika z faktu, że przedmiot (tj. natura pragnienia) jest 
sam w sobie poznawalny, możliwy do uchwycenia. Powodzenie tego przed-
sięwzięcia zależy zatem od predyspozycji podmiotu23: dla niektórych kontakt 
z własnym wnętrzem okaże się niezwykle pomocny w uzyskaniu tej wiedzy 
(to najczęstszy przypadek pisarzy; por. PK, 93; P6, 14); innym zaś zamknie do 
niej dostęp. Dlatego im bardziej ktoś jest mimetyczny, tym bliższy jest przed-
miotu poznania, chociaż jego odkrycie nie jest jeszcze przesądzone. 

2.4. Terminologia 

Opisując podstawowy wymiar mediatyzacji, Girard posługuje się trzema 
terminami. Określa pragnienie jako: trójkątne, imitujące (ew. naśladowcze) 
albo mimetyczne. Niekiedy (por. I6, 1; P2, 311) sugeruje, że mają one charak-
ter synonimiczny, jednakże konteksty ich użycia, jak i poczynione explicite 
uwagi, świadczą o ważnych różnicach między tymi konceptami. 

Pojęcie „pragnienia trójkątnego” jest techniczne, systemowe. Określa bo-
wiem całościowy układ trzech elementów (podmiot, pośrednik, przedmiot), 
tworzących cyrkulację pragnienia. Nie wyróżnia się tu żadnego z nich, kładąc 
tym samym nacisk na sam fakt zapośredniczenia.

Posługując się łacińskim terminem „imitatio” albo greckim – „mimesis”, 
Girard przesuwa akcent w kierunku pragnącego podmiotu i jego relacji z po-
średnikiem. 

W pierwszym jednak przypadku naśladowanie jest w znacznym stopniu 
samoświadome (por. PK, 66) oraz kulturotwórcze (por. TH,17), a zatem jest 

23 Chociaż – nie tylko samego podmiotu. Jak bowiem przekonuje jeden z komentatorów: 
„Rzeczownik «nierozpoznanie» [«méconnaissance»] zastosowany przez René Girarda nie 
oznacza niewiedzy absolutnej i zupełnej w zakresie pragnienia mimetycznego, ale niezdolność 
poznania tego, czym ono naprawdę jest. Pojęcie nierozpoznania zawiera ideę, zgodnie z którą 
wiedza jest do dyspozycji szczególnie – według René Girarda – dzięki chrystianizmowi. Nie-
rozpoznanie jest wiedzą źle ukierunkowaną, której brakuje własnego celu – poznania prawdy” 
(S. Marcireau, Le christianisme et l’emergence de l’individu chez René Girard. Paris 2012, s. 38). 
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waloryzowane pozytywnie. Natomiast w przeciwieństwie do imitatio – mime-
sis towarzyszy niemal całkowita niewiedza, a także negatywne konsekwencje: 

Jedyną przewagą greckiego słowa jest ta, że czyni wyobrażalnym konfl iktowy aspekt 
mimesis, nawet jeśli nigdy nie odsłania jego przyczyny (TH, 18). 

Różnice między imitatio a mimesis wynikają zatem z podstawowej dy-
stynkcji, która pozwala Girardowi wyodrębnić dwie zasadnicze modalności 
zachowań naśladowczych. 

2.5. Projekt psychologii interdywidualnej

Jean-Michel Oughourlian, akcentując sztuczny (nienaturalny) oraz naśla-
dowczy charakter pragnienia, konsekwentnie proponuje przeformułowanie 
pojęcia podmiotu. Zamiast tradycyjnego „indywiduum” postuluje wprowa-
dzenie zapożyczonego terminu holon, który oznacza coś, co zarówno składa 
się z części, jak i jest fragmentem większej całości. Decyzję tę uzasadnia na-
stępująco: 

termin holon wydaje mi się odpowiedni dla określenia psychologicznej jednostki, 
o której mówię, ponieważ ma ona strukturę, ale jest również w stałym procesie sta-
wania się, a zwłaszcza w stanie ciągłej interakcji z holonami znajdującymi się wokół 
niej (…)24.

Ponieważ drugi aspekt jest pierwotny, oznacza to, iż wewnętrzny kształt 
podmiotu jest uzależniony od zewnętrznych relacji, w jakie jest on zaangażo-
wany. Holon jest zatem nazwą, która podkreśla radykalnie społeczny wymiar 
jednostkowego istnienia. 

Przy takim założeniu refl eksja antropologiczna sprowadza się do tego, co 
autor określa mianem psychologii interdywidualnej (interdividual psychology):

Psychologia interdywidualna jest badaniem typów interakcji, jakie zachodzą między 
holonami; interakcji, które aktywnie tworzą egzystencję oraz indywidualność każdego 
holonu. Mimesis jest zasadą, jaka rządzi powstaniem holonów oraz ich interakcjami25. 

Relacja między dwoma holonami (np. A i B) ujmowana jest jako symul-
tanicznie obustronna, dlatego jej rozdzielenie jest wyłącznie konceptualne 
czy perspektywiczne. Proces ten obserwowany od strony A (self-holon) jest 
imitacją pragnień B (other-holon) zainicjowaną przez A; natomiast widziany 

24 J.-M. Oughourlian, Th e Puppet of Desire, s. 17. 
25 Ibidem. Termin „psychologia interdywidualna” został pierwotnie ukuty przez

J.-M. Oughourliana, G. Leforta i R. Girarda w książce: Th ings Hidden Since the Foundation of 
the World (por. TH, 299). 
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z perspektywy B jest sugestią, wpływem, który ten wywiera na A26. Badacz 
silnie podkreśla zasadniczą jedność obu zjawisk, co oznacza, iż równomier-
nie rozkłada akcenty, przyznając naśladującemu i naśladowanemu taką samą, 
aktywną funkcję27. 

Oughourlian zwraca też uwagę na kwestię epistemologiczną: natura prag-
nienia pozostaje nierozpoznana; przy czym proces ten pojawia się w wersji 
słabszej jako zapomnienie lub mocniejszej – jako zaprzeczenie. Niezależnie 
jednak od tej specyfi kacji brak rozpoznania zawsze dotyczy faktu:

że to pragnienie B wzbudza i wywołuje pragnienie A; że pragnienie A rodzi się mi-
metycznie ze swojego odwzorowania na pragnieniu B, z którego czerpie swoją własną 
egzystencję, i że owo pragnienie A z kolei wytwarza za pomocą swego własnego ruchu 
osobowość A; osobowość pragnienia wraz ze wszystkimi jej atrybutami: świadomoś-
cią, pamięcią, uwagą itd.28

Niewątpliwie, projekt ten jest radykalny, ale i konsekwentny: skoro to 
pragnienie buduje podmiot, wówczas wszelkie jego „elementy” genetycznie 
i funkcjonalnie pozostają uzależnione od mimetycznych relacji. 

2.6. Anatomia imitacji

Paisley Livingston znacznie dokładniej stara się uchwycić proces mediaty-
zacji. Jeśli pragnienie rozumiane jest motywacyjnie, wówczas konieczny jest 
dodatkowy element, pozwalający na jego naśladowczą transformację. Funk-
cję tę pełni przekonanie (belief), dzięki któremu podmiot przypisuje prag-
nienie pośrednikowi. Przekonanie takie bywa trafne lub nie, niekoniecznie 
też jest dla samego podmiotu oczywiste, niemniej istnieje, a jego rola jest 
zasadnicza. 

Livingston stwierdza, iż owa atrybucja prowadzi (albo zbiega się z...) do 
twierdzenia, które określone zostaje mianem opiekuńczego przekonania (tu-
telary belief). Jego podmiotowa zawartość sprowadza się do tezy, że:

M jest rodzajem osoby, którą chciałbym być, ponieważ jest q, ma r, wie s, i ma t.

„M” oznacza pośrednika, natomiast zmienne (q, r, s, t) wskazują na te 
cechy, które decydują o jego wyjątkowości i wyższości. Zakłada się zatem, że 

26 J.-M. Oughourlian, Th e Puppet of Desire, s. 28 i 196–197. 
27 Wzajemny charakter tej relacji nie przypomina jednak tego, co Girard będzie określał 

mianem podwójnej mediacji, gdyż jest ona wyłącznie jednostronna. Niemniej autor dopusz-
cza możliwość, w której role zostają zamienione (B imituje A), ale dzieje się to w ramach me-
diacji zewnętrznej, a nie – jak u Girarda – wewnętrznej. 

28 Ibidem, s. 18–19. 
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pozycje pośrednika i podmiotu są niewspółmierne; dzieli je różnica, którą 
ten ostatni stara się zniwelować. 

Natomiast przedmiot zdefi niowany zostaje jako stan rzeczy, który prag-
nienie zamierza urzeczywistnić. Nie jest jednak przesądzone, czy będzie on 
konkretny i jednostkowy czy przeciwnie – typowy, a więc jedynie podobny 
do tego, który posiada pośrednik. 

Przy takich założeniach ogólny mechanizm imitacji, który Livingston na-
zywa minimalnym epizodem mimetycznego pragnienia, wygląda następująco: 

Musi istnieć podmiot A, którego stan pragnienia ma w swojej treści realizację stanu 
rzeczy czy biegu zdarzeń S. W jakimś punkcie wcześniejszym względem tej postawy 
pragnienia, a być może zbieżnym z nią, pragnący podmiot A jest przekonany co do 
tego, że pośrednik M pragnął podobnej sytuacji S. To przekonanie jest przypisaniem 
pragnienia przez mimetyczny podmiot. W trakcie pragnienia S (a być może wcześ-
niej) podmiot A ma inne przekonanie, które kwalifi kuje podmiot M na pośrednika, 
którego pragnienia (lub przynajmniej niektóre z nich) są w pewnym sensie warte imi-
tacji. Jest to „opiekuńcze przekonanie” mimetycznego podmiotu29. 

Livingston, rekonstruując genezę mimetyzmu, wyraźnie kładzie zatem 
nacisk na jego związek z tym, co Girard będzie nazywał metafi zyką prag-
nienia. Posiadanie tego, co ma lub wydaje się mieć pośrednik, wynika osta-
tecznie stąd, iż podmiot chciałby się z nim utożsamić. Oznacza to, że owo 
opiekuńcze przekonanie (T) jest konstytutywnym i niezbędnym elementem 
reakcji naśladowczych. 

W wersji sformalizowanej minimalny epizod składa się zatem z czterech 
faz: 

1.  W t1 A jest przekonany, że M pragnie S.
2.  W t2 A jest przekonany co do T; gdzie T służy do zakwalifi kowania M jako pośrednika 

dla A w odniesieniu do S.
3.  W t3 A pragnie S’ podobnego do S.
4.  Przekonania A zgodnie z (1) i (2) wspólnie generują pragnienie A zgodnie z (3).

3. Modalności 

Jak wynika z uwag terminologicznych, naśladowanie nie jest jednolite, 
dlatego w jego ramach Girard wymienia dwie, pod wieloma względami prze-
ciwstawne odmiany: zewnętrzną i wewnętrzną.

29 P. Livingston, Models of Desire, s. 57. 
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3.1. Pośrednictwo zewnętrzne

Z perspektywy systemowej defi nicja pierwszej modalności jest następująca: 

Mówimy o pośrednictwie zewnętrznym wtedy, kiedy dystans jest wystarczająco duży, 
by nie stykały się z sobą obie strefy możliwego, w których centrum znajdują się pod-
miot i pośrednik (PP, 14).

Różnica między podmiotem a pośrednikiem ma naturę albo poziomą, 
albo pionową. W pierwszym przypadku dystans jest geografi czny, wiekowy 
czy towarzyski, związany z odległymi kręgami środowiskowymi. W dru-
gim natomiast – wynika z hierarchii społecznej lub z odmiennego poziomu 
mentalnego, duchowego (a nawet ontologicznego). Kryteria powyższe nie są 
zapewne rozłączne, ponieważ spełniają identyczną rolę: chronią przed zbyt 
bliskim współistnieniem prowadzącym z reguły do konfl iktu (por. PK, 62). 

Imitacja – gdyż ten termin jest synonimem pośrednictwa zewnętrznego 
– odbywa się tu w sposób raczej świadomy oraz kontrolowany; w warun-
kach, które nie dopuszczają do sytuacji, aby jeden i ten sam przedmiot stał 
się celem wspólnym podmiotu oraz pośrednika. Z tego względu ten ostatni 
nazywany jest modelem czy wzorcem. 

Dystans między nimi sprawia, iż zewnętrzna cyrkulacja pragnienia jest 
niezmienna. Podmiot nie zbliża się do modelu, lecz także: 

Modele nie odczuwają pokusy, aby stać się naśladowcami i rywalami własnych naśla-
dowców (STZ, 213). 

Modus ten Girard wykorzystuje w opisie antropologicznym, kulturowym, 
a także religijnym. 

3.1.1. Elementarna imitacja

Cechą dystynktywną istot ludzkich jest niezwykle rozwinięte naśladowni-
ctwo, które zresztą znajduje uzasadnienie w biologii: 

W zachowaniu człowieka nie ma niczego lub prawie niczego, co nie jest wyuczone, 
a każde uczenie jest oparte na imitacji. Gdyby ludzie nagle zaprzestali imitowania, 
zaczęłyby zanikać wszystkie formy kultury. Neurologowie często nam przypominają, 
że ludzki mózg jest ogromną imitującą maszyną (TH, 7).

Funkcjonowanie imitacji Girard obserwuje w mikro- i makroskali. Pierw-
sza związana jest z wychowaniem. Dzieci naśladują dorosłych (zwłaszcza ro-
dziców) najwierniej i w największym zakresie (por. PK, 68; I7, 25; WSZ, 28), 
ponieważ w tym okresie przyswajanie za pomocą powtarzania tego, co czynią 
inni, jest najsilniejsze. Różnica pokoleniowa jest tu wystarczającym hamul-

Zalewski_Zrodlo_2.indd   26Zalewski Zrodlo 2 indd 26 2015-10-23   15:10:212015-10-23 15:10:21



27

cem dla konkurencji, dlatego np. ojciec jest wzorem, pokazującym określony 
typ działania czy zachowania (model for apprenticeship), który syn przenosi 
w sferę własnego postępowania (por. TH, 353; I6, 4; RD, 193).

Na tej samej bezkolizyjnej zasadzie funkcjonuje wśród dorosłych przekaz 
kulturowy. Zdobywanie wiedzy, informacji, a także innych umiejętności (np. 
takich, jak styl bycia, upodobania estetyczne) odbywa się przez imitację tych, 
którzy „przedmioty” te posiadają i udostępniają (por. PK, 98).

Ze względu na powszechny oraz nawykowy charakter tych operacji, Girard 
nazywa je elementarnym mimetyzmem (primary mimeticism; TH, 290) lub – 
bardziej konsekwentnie – elementarną imitacją (primary imitation; TH, 295). 

3.1.2. Kulturowa imitacja

Girard stwierdza (por. PK, 97), że imitacja zapewnia nie tylko wychowanie 
lub cywilizacyjny przekaz, ale i spokojne relacje międzyludzkie. Kwestia ta 
dotyczy całej społeczności, w której stratyfi kacja funkcjonuje właśnie dzięki 
temu modusowi.

Mediacja zewnętrzna oznacza, że istnieje transcendencja i że reguły kultury są prze-
strzegane (I8, 160).

Społeczeństwo dzieli się na grupy, które jeśli zostają uporządkowane hie-
rarchicznie, są nieprzenikalne, transcendentalne. Nie wynika z tego, iż jaka-
kolwiek relacja między nimi jest nie do urzeczywistnienia; przeciwnie – naj-
lepsza jest taka sytuacja, kiedy podmiot i jego wzorzec należą do odmiennych 
„światów”. Wtedy bowiem:

Ludzie z niższych szczebli spoglądają ku ludziom powyżej i prawdopodobnie wybiorą 
ich za modele, ale w czysto idealnym sensie. Muszą wybrać własne, konkretne przed-
mioty pragnienia wewnątrz własnych światów i współzawodnictwo jest niemożliwe. 
Naśladujący woleliby wybrać przedmioty swoich modeli, ale Kolejność im to unie-
możliwia. Dopóki jest ona silna, dopóty przekroczenie jej norm wydaje się niemożli-
we, nawet nie do pomyślenia (STZ, 212; por. PK, 69; I11, 3).

Specyfi ka kulturowego porządku polega zatem na tym, że nie tylko stra-
tyfi kuje, lecz także zabrania przekraczania wytyczonych w ten sposób gra-
nic. Dzięki temu zapewnia on niezbędne naśladownictwo, chroniąc zarazem 
przed jego negatywnymi skutkami. Daje więc strukturze społecznej maksi-
mum imitacji oraz minimum konfl iktu, co pozwala na bliskie współistnienie 
ludzi należących do odległych klas. 

Ten typ Girard niekiedy (por. I7, 25; I9b, 32) określa kulturową imitacją 
(cultural imitation), ale nie zawsze oddziela ją od poprzedniej formy. Pisząc 
o elementarnej imitacji, stwierdza bowiem: 
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Nikt nie może działać bez wysoko rozwiniętej naśladowczej zdolności w osiąganiu 
kulturowych postaw – we właściwym umieszczeniu siebie w obrębie własnej kultury 
(TH, 290, por. PK, 64). 

Związek jest zatem ścisły: nabywanie przez imitację automatycznie bo-
wiem powoduje, iż podmiot sytuuje się w odpowiedniej „przestrzeni”, wy-
znaczonej przez to, kim jest jego pośrednik. 

3.1.3. Imitatio Christi 

Konsekwencje wyboru wzorca zawsze sprowadzają się do tego, czy podmiot 
uniknie z nim rywalizacji czy też nie. Celem mediacji zewnętrznej jest usta-
nowienie pokojowej koegzystencji, ale, jak się okazuje, żadna kultura nie jest 
w stanie tego dokonać w sposób odpowiednio stabilny. Girard jest jednak pe-
wien, iż zadanie to będzie wykonalne tylko wtedy, gdy pośrednikiem zostanie 
uczyniony Chrystus (albo ktoś, kto sam Go naśladuje; por. PK,136). Z tego 
też powodu relacja ta jest inna niż poprzednie: 

Ewangelie sugerują, że imitacja Chrystusa przywróci nam podobieństwo do Niego; 
nie imituje się Chrystusa za pomocą pragnienia mimetycznego, ale żeby uniknąć tego 
pragnienia, tak jak On sam go unika. Zatem ta imitacja odróżnia się równocześnie od 
pragnienia mimetycznego oraz od imitacji rytualnej czy kulturowej, która tymczaso-
wo chroni nas przed konfl iktami (…) (I9b, 32). 

Nie jest to zatem ani współzawodnictwo, ani powtarzanie utrwalonych za-
chowań i postaw (np. cierpiętniczych; por. CE, 114–115)30. Imitacja polega na 
upodobnieniu pod względem jednej, zasadniczej cechy – na rezygnacji z tego 
wszystkiego, co w mediacji negatywne i wywołujące przemoc. W tym właśnie 
celu Chrystus zaleca naśladowanie siebie, tak samo jak On naśladuje Ojca:

Dlaczego Jezus w Ojcu i w sobie widzi najlepsze wzorce dla wszystkich ludzi? Otóż 
dlatego, że ani Ojciec, ani Syn nie pragną łapczywie, egoistycznie. (…) Jeśli będziemy 
naśladować Boską bezinteresowność, nigdy nie popadniemy w pułapkę mimetycznej 
rywalizacji (WSZ, 26; por. QC, 85–86; TH, 430; BE, 101; I7, 23; P2, 310).

Ludzki dramat, powiada Girard, zawsze polega na tym, że pośrednik zo-
staje wybrany niewłaściwe. Jednocześnie jednak, nigdy nie jest za późno na 
dokonanie fundamentalnej zmiany (por. PK, 137). Nie polega ona jedynie 
na reorientacji pragnienia w kierunku innego wzoru, ale na rozpoznaniu, 
iż dotychczasowy prowadził do zgubnych konsekwencji, oraz na przyjęciu 

30 Por. R. Schwager, Must Th ere Be Scapegoats? Violence and Redemption in the Bible. New 
York 2000, s. 176; S. Vinolo, René Girard: Épistémologie du sacré. Paris 2007, s. 177–178. 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   28Zalewski Zrodlo 2 indd 28 2015-10-23   15:10:212015-10-23 15:10:21



29

takiego, którego naśladowanie sprawi, że pragnienie stanie się hojne, wspa-
niałomyślne31. 

3.2. Pośrednictwo wewnętrzne

Istota tego modusu polega na maksymalnym zbliżeniu:

W pośrednictwie wewnętrznym zaś ten sam dystans jest tak mały, że obie strefy mogą 
się mniej lub bardziej dogłębnie przenikać (PP, 14; por. PK, 62). 

Dzieje się tak, ponieważ naśladowcze skłonności rozwijają się wśród osób 
żyjących w tym samym środowisku i posiadających podobny status albo dla-
tego, iż pierwotna, separująca różnica między nimi jest zniwelowana. 

W takich warunkach dochodzi do sytuacji, w której naśladujący podmiot 
zamierza osiągnąć dokładnie ten sam przedmiot, ku któremu została skie-
rowana uwaga kogoś innego. Taką konwergencję dwóch pragnień w kierun-
ku jednego i niepodzielnego obiektu Girard nazywa mimesis zawłaszczającą 
(acquisitive mimesis; por. TH, 9, 26) lub mimetyzmem. 

Mediacja wewnętrzna stwarza silną oraz dynamiczną relację między pod-
miotem a pośrednikiem, w której rola przedmiotu stopniowo zanika. Ponad-
to przeobrażeniom ulegają funkcje obu osób biorących udział, dlatego Girard 
przedstawiając ten proces, sięga po inne terminy, które uzupełnia własnymi 
analizami. 

3.2.1. Double bind

Nietrwały charakter różnic pokazany zostaje na przykładzie hierarchicznej 
relacji ucznia i nauczyciela. Jest ona oparta na bezkonfl iktowej imitacji, ale jej 
przebieg nie zawsze odbywa się w ramach wyznaczonych w ten sposób zasad: 

Nauczyciel jest zachwycony, widząc wokół siebie coraz więcej uczniów i zdając sobie 
sprawę, że jest brany przez nich za wzór. Jeśli jednak naśladownictwo jest zbyt dosko-
nałe, a imitator zagraża, iż prześcignie wzorzec, nauczyciel całkowicie zmieni własną 
postawę i zacznie okazywać zazdrość, brak zaufania oraz wrogość. Będzie odczuwał 
pokusę czynienia wszystkiego, co może, aby zdyskredytować i zniechęcać swojego 
ucznia (TH, 290; por. SP1, 204–205).

31 Girard nie defi niuje zatem pojęcia imitatio Christi wyłącznie negatywnie (tzn. przez za-
przeczenie mimetyzmu). Niemniej faktem jest, że nie precyzuje dokładniej tego zagadnienia, 
dlatego rację ma komentator stwierdzając, iż: „Dziecięca imitacja Chrystusa jest więc proble-
matycznym i niejasnym terminem dla opisania jakości naśladowania Chrystusa. Bardziej po-
zytywny sposób, w jaki ujmuję dziecięcą imitację (poza niewinnością), polega na niekwestio-
nowanym zaufaniu dziecka do imitowanego wzorca” (P.B. Grande, Mimesis and Desire, s. 206; 
por. K. Lenehan, Standing Responsibility Between Silence and Speech. Religion and Revelation 
in the Th ought of Dietrich Bonhoeff er and René Girard. Leuven 2012, s. 263–265 i 360–361). 
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Uczestnictwo w kulturze wymaga imitacji, ale kontrola nad nią nie zawsze 
bywa skuteczna: interakcja może rozwinąć się do tego stopnia, iż doprowa-
dzi do sytuacji, w której uczeń sięgnie po to samo, co posiada nauczyciel. 
Wywoła to u niego reakcję obronną, mającą zwiększyć dystans albo wręcz 
uniemożliwić dalsze postępowanie. 

Sytuacja ta jest dla Girarda modelowa, pokazuje bowiem funkcjonowanie 
mechanizmu, który – za psychologią – określa mianem double bind. Owo 
„podwójne wiązanie” polega na tym, że względem jednego podmiotu poja-
wiają się dwa, wzajemnie sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony jest on za-
chęcany do imitacji; z drugiej jednak jest ona zabraniana, gdyż kieruje się ku 
temu, co stanowi (lub będzie stanowić) czyjąś własność. 

Natura tego zjawiska nie tkwi jednak w jego antytetycznym charakterze: 

Żeby zaistniał mimetyczny double bind w pełnym sensie tego terminu, musi istnieć 
podmiot, który jest niezdolny do właściwego zinterpretowania podwójnego impera-
tywu, jaki pochodzi od innej osoby: wziętej jako wzór (naśladuj mnie) i jako rywal 
(nie naśladuj mnie) (TH, 291; por. DB, 96).

Girard zauważa (por. SP1, 204), że ludzie zawsze wysyłają tego typu 
sprzeczne sygnały, zatem podstawowy problem tkwi w ich uprzednim rozpo-
znaniu i rozgraniczeniu. Na tym jednakże polega siła (nie tylko dziecięcego) 
mimetyzmu, iż bezwiednie dąży on do perfekcji, ignorując zakaz, który poja-
wia się nagle i nieoczekiwanie. 

Równolegle do wystąpienia double bind zmienia się także rola pośrednika. 
Dotąd był jedynie modelem, który wyznaczał cel; teraz natomiast staje się 
przeszkodą – rywalem uniemożliwiającym jego osiągnięcie.

3.2.2. Feedback 

Double bind dezorientuje czy paraliżuje jedynie tymczasowo, powodując 
w dalszej konsekwencji rozwój mimetycznej rywalizacji. Wywiera ona wpływ 
nie tylko na podmiot, ale i na – dotąd biernego – pośrednika. Mechanizm ten 
Girard pokazuje na przykładzie dzieci, które zostały zostawione w pokoju 
pełnym zabawek:

W momencie gdy pierwsze dziecko wybierze zabawkę, drugie próbuje mu ją odebrać. 

Drugie dziecko imituje pierwsze. A pierwsze czyni wszystko, aby utrzy-
mać zabawkę w posiadaniu, bynajmniej nie dlatego, że ono „wie, czego chce”, 
ale z dokładnie przeciwnego powodu. Pierwsze dziecko wcale nie wie tego 
lepiej niż drugie, a ingerencja ostatniego umacnia pierwotny wybór (P1, 145, 
por. I 10, 18; TH, 9; RD, 184)32.

32 Analizując ten przykład, Gil Bailie opisuje mechanizm sprzężenia zwrotnego w nastę-
pujący sposób: „Drugie dziecko sięga po tę zabawkę. Co się dzieje? Nonszalancja pierwszego 
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Tego typu reakcja jest analogiczna do tego, co teoria informacji okre-
śla jako feedback – „sprzężenie zwrotne”. Dla Girarda najważniejsze jest tu
zastąpienie interakcji linearnej – spiralną (por. TH, 292; GS, 123; RD, 184). 
Stéphane Vinolo wyjaśnia to pojęcie następująco: 

Wydarzenie a spowoduje wydarzenie b, które kolejno wywoła kilka wydarzeń suk-
cesywnych, z których ostatnie przynajmniej odbije się na a. Wystarczy zastąpić a za 
pomocą „pragnienia podmiotu” oraz b przez „pragnienie pośrednika”, żeby zobaczyć 
transpozycję, której poświęca się Girard33. 

Feedback opiera się na założeniu, iż sytuacja wyjściowa zostanie zmody-
fi kowana przez swoje rezultaty. W przypadku mediacji wewnętrznej zmia-
na ta jest zasadnicza, ponieważ polega na odwróceniu ról: pierwsze dziecko, 
broniąc wybranej zabawki, czyni to tylko dlatego, że kopiuje w ten sposób 
pragnienie drugiego. Ten zatem, kto początkowo był naśladowany, teraz sam 
naśladuje; ten zaś, kto zaczął od naśladowania, przekształca się w naśladowa-
nego (por. PP, 106–107; TH, 299; PK, 62–63; I 10, 18; RD, 184; P, 18; V, 26).

Niewątpliwie, Girard poświęca najwięcej uwagi temu właśnie zjawisku. 
Zazwyczaj bowiem taka zamiana nie jest jednokrotna, ale utrwala się, po-
wodując, iż każdy z podmiotów pełni te dwie funkcje. Dochodzi zatem do 
zaburzenia pierwotnej dysproporcji pomiędzy nimi: obaj naprzemiennie za-
chowują się tak samo, dlatego znikają wszelkie dzielące ich różnice. Między 
podmiotami krąży bowiem jedno pragnienie, które jest kolejno kopiowane 
z coraz większą energią. Rywalizacja, jaka w ten sposób powstaje, niejedno-
krotnie znajduje rozwiązanie w użyciu przemocy. 

Symetryczny układ takich podmiotów Girard nazywa sobowtórami (por. 
SP1, 219), a ich wzajemne kopiowanie określa mianem podwójnej mediacji 
(double mediation; por. QC, 33).

3.3. Zestawienie 

Girard niejednokrotnie wskazuje na nietrwały charakter mediacji zewnętrz-
nej, która łatwo przeradza się w wewnętrzną, agonistyczną. Z faktu tego nie 

dziecka znika momentalnie. Nagle ono przywiera z całych sił do tej zabawki. Skrajnie ziryto-
wane mówi: »Ja to miałem!«. Jego intensywna reakcja rozbudza w drugim dziecku pragnienie 
tej zabawki znacznie skuteczniej niż pierwotne zainteresowanie. Dwoje dzieci podtrzymuje 
nawzajem swoje pragnienie, demonstrując, jak bardzo ta zabawka jest upragniona dla każdego 
z nich. Każde intensyfi kuje pragnienie swojego rywala, wykluczając zarazem możliwość posia-
dania” (G. Bailie, Violence Unveiled. Humanity at the Crossroads. New York 2004, s. 116; por. 
M.R. Anspach, La boucle émissaire: vers un cercle mimétique non vicieux. „Cahiers du CREA” 
1983, nr 2, s. 167).

33 S. Vinolo, René Girard: du mimétisme à l’hominisation. „La violence diff érante”. Paris 
2005, s. 43. 
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należy jednak wyciągać wniosku, iż podział jest iluzoryczny, ani – przede 
wszystkim – iż pragnienie naśladowcze zawsze jest przyczyną zła, dlatego na-
leżałoby się go wyrzec34. 

Dystynkcja między mediacją zewnętrzną a wewnętrzną jest podziałem 
dotyczącym stopnia, a nie natury. Pragnienie jest jedno, natomiast jego 
funkcjonowanie odbywa się na dwa sposoby. Założenie takie jest dodatkowo 
podtrzymywane przez analizę lingwistyczną, od której sam Girard – niezbyt 
wprawdzie konsekwentnie – stroni (por. I5, 191). Jednakże ona okazuje się 
interesująca: Haeussler zauważył bowiem, że etymologia „pragnienia” ma 
wymiar negatywny i pozytywny; w pierwszym przypadku łacińskie desiderare 
znaczy: „przestać widzieć”, „stwierdzać brak czegoś”, a w drugim – „szukać”. 
Ponieważ jednak rdzeń pochodzi od rzeczownika sidus, sideris, oznaczają-
cego „ciało niebieskie, świecące”, zatem powstaje sugestia, iż tym, co zostało 
stracone z oczu, a zarazem tym, czego ponownie się szuka, są ciała niebieskie.

„Pragnienie” zawiera zatem i zamiar podążania za gwiazdą, i przebywanie 
w ciemnościach. Tę dwuznaczność wyjaśnia właśnie podział na dwa typy mi-
metycznego pośrednictwa: 

podmiot pragnienia wybiera wzór niczym przewodnika, ale kiedy mediacja staje się 
wewnętrzna, model zmienia się w złośliwą przeszkodę. Mechanizmy te nie są świa-
dome; podmiot nie uprzedził tego, co go dosłownie zaskoczyło: gwiazda, która go 
prowadziła, w sposób tajemny stała się zgubna, zamiast ukazywać drogę teraz ona 
poraża podmiot paraliżem, stając się przeszkodą w jego rozwoju (siderari – „podlegać 
zgubnemu działaniu gwiazdy”, „zostać porażony paraliżem”)35. 

Utrzymanie tego podziału nie pozwala dokonać redukcji, która prowadzi-
łaby do negatywnej oceny. Dla Girarda naśladowanie: 

może stać się złe, jeśli wywołuje rywalizację, ale ono nie jest samo w sobie złe. Jako 
takie jest dobre, a ludzie – na szczęście – nie mogą go sobie bardziej odmówić niż 
jedzenia czy spania (QC, 79–80, por. I7, 24–25, I22, 238). 

Przy założeniu, że zdolności imitacyjne konstytuują ludzką naturę, ich 
usunięcie oznaczałoby wyzbycie się podstaw człowieczeństwa. Bez nich lu-
dzie nie mieliby kultury, a zatem nie byliby ludźmi, i dlatego fakt jego istnie-
nia należy waloryzować pozytywnie. Nie wynika z tego, aby konkretne jego 
realizacje były a priori słuszne. Niewłaściwy użytek zawsze jest możliwy, ale 
na tym również polega ludzkie istnienie. Jak bowiem dodaje Girard:

Mimetyczne pragnienie pozwala nam uciec od zwierzęcości. Odpowiada za to, co w nas 
najlepszego i najgorszego, co stawia nas poniżej zwierzęcia i co nas ponad nie wywyższa. 
Nasze nieskończone sprzeczności są ceną naszej wolności (WSZ, 28; por. Z, 2). 

34 Ibidem, s. 31; por. Ch. Raymond, op. cit., s. 52–53. 
35 E. Haeussler, op. cit., s. 49. 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   32Zalewski Zrodlo 2 indd 32 2015-10-23   15:10:212015-10-23 15:10:21



33

3.4. Posiadanie i histeria 

Jean-Michel Oughourlian zajmuje się niemal wyłącznie (z wyjątkiem histerii) 
takimi zachowaniami, których interpretacja opiera się na założeniach media-
cji zewnętrznej. Do najważniejszych z nich należy posiadanie (possession), 
polegające na imitacji wzorca w jak najbardziej wierny i dokładny sposób. 
Proces ten w przypadku złego wyboru prowadzi do opętania, które usuwa się 
za pomocą egzorcyzmu (exorcism). Natomiast w przeciwnej sytuacji pojawia 
się adorcyzm (adorcism), którego istotą jest aprobowanie i wzmacnianie na-
śladowczych zachowań. 

Tak ujęta mediatyzacja charakteryzuje się przede wszystkim rozpozna-
niem własnej natury, czyli uznaniem mimetyzmu biorącego w niej udział 
pragnienia. Z tego też powodu jest ona czytelna i jawna: ani fakt jej występo-
wania, ani wybór wzorca nie jest ukrywany. Jej przebieg składa się zazwyczaj 
z trzech faz: wstępnej, zasadniczej oraz późniejszej. 

Wstępny etap posiadania jest zasadniczo negatywny: holon traci swą 
wcześniejszą osobowość i popada w stan wywłaszczenia (dispossession). Nie-
zależnie od tego, czy dzieje się to spontanicznie i nieoczekiwanie, czy też 
w wyniku zaplanowanych praktyk, towarzyszy temu okresowy zanik świado-
mości spowodowany wygaśnięciem wszelkich pragnień. 

Zasadnicza i zrytualizowana faza polega początkowo na wykonywaniu 
gestów, których zadaniem jest imitacja kulturowego wzorca (boga lub hero-
sa). W wyniku tych (niekiedy ekstatycznych) działań rozpoczyna się proces 
identyfi kacji; oznacza to, że: 

Osobowość pragnienia jest kompletnie zgaszona i zastąpiona przez inną osobowość 
innego pragnienia36. 

Utworzony zostaje zatem nowy holon, który zyskuje nową świadomość, 
język czy obyczaje. Ze względu na radykalny charakter tego zjawiska, jego 
najlepszym (chociaż nie jedynym) przykładem są tu obrzędy inicjacyjne. 

Późniejsza egzystencja charakteryzuje się pełnym podporządkowaniem: 
holon kształtuje swoje pragnienia i działania według tego, kto został mu po-
stawiony za wzór. Pierwszy jest zatem posiadany przez (possessed by) drugiego. 

Identyfi kacja jest procesem, który raz zapoczątkowany, trwa długo. Dzięki 
niemu nie tylko dochodzi do wewnętrznej integracji jednostki, ale także po-
wstaje wyraźna cyrkulacja pragnienia w danej grupie, pozwalająca na przewi-
dywanie i unikanie konfl iktów. 

Histeria natomiast jest dokładnym przeciwieństwem posiadania. Dlatego: 

36 J.-M. Oughourlian, Th e Puppet of Desire, s. 110. 
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może być rozumiana jako odrzucenie zarówno wzorca, jak i mimetycznego prag-
nienia oraz jako afi rmacja pierwszeństwa pragnienia osoby histerycznej. Jest zatem 
ostrym kryzysem braku identyfi kacji; kryzysem, w którym ktoś pozostaje w relacji 
w stosunku do innego, który jest obiektem nienawiści lub miłości37. 

Histeria wynika zatem z dumy i niezależności, którą podmiot zamierza 
za wszelką cenę utrzymać, nie uznając mediacyjnych reguł. Zarazem jednak 
postrzega innego jako rywala, dlatego jego zachowania wywołują zarówno 
niezamierzone reakcje mimetyczne (w postaci np. konkurencji), jak i ekstre-
malne stany emocjonalne, będące świadectwem oporu przeciwko takiemu 
podporządkowaniu czy identyfi kacji. Histeria ma charakter sztuczny, wręcz 
teatralny, ponieważ podmiot naprawdę obcuje nie z rywalem, ale z jego wy-
obrażeniem, wytworzonym fantazmatem, wobec którego odgrywa swe dra-
matyczne sceny. 

3.5. Imitacja i emulacja 

Paisley Livingston wychodzi od tezy dotyczącej przedmiotu pragnienia. Za-
sadniczo bowiem ujmuje go jako coś analogicznego w stosunku do tego, co 
posiada pośrednik. Natomiast sytuacja, w której podmiot i pośrednik prag-
ną dokładnie tego samego, jest szczególnym przypadkiem powyższej reguły. 
Oba zjawiska zakładają odmienny charakter opiekuńczych przekonań. Ich 
wspólny wymiar opiera się na założeniu, że pozycja pośrednika jest nietoż-
sama z sytuacją podmiotu. Jeżeli jednak owa różnica zostanie wzmocniona 
znacznym dystansem, wówczas pragnienie podmiotu:

będzie zaangażowane w hierarchiczną relację z inną osobą; relację, która ze swej istoty 
jest podporządkowaniem: imitator postrzega pośrednika jako nauczyciela lub władcę 
(…)38.

Naśladowca będzie zatem dążył do osiągnięcia jedynie czegoś podobnego, 
dlatego spór jest wykluczony. Livingston stwierdza wyraźnie: 

Kategoria bezkonfl iktowego pragnienia mimetycznego zostaje ukonstytuowana przez 
te sytuacje, w których dwa lub więcej podmiotowe pragnienia są pewnego typu; mia-
nowicie przez takie sytuacje, w odniesieniu do których spełnienie jednego pragnienia 
podmiotu nie wyklucza równoczesnego zaspokojenia innego, podmiotowego prag-
nienia39. 

Relacja ta obejmuje zresztą nie tylko więzi hierarchiczne; również wśród 
podmiotów o zbliżonym statusie możliwy jest podobny proces. Dochodzi on 

37 Ibidem, s. 165–166. 
38 P. Livingston, Models of Desire, s. 55.
39 Ibidem, s. 136. 
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do skutku w sytuacjach wzajemnej współpracy, w której tylko jeden uczestnik 
osiągnie wspólny cel, drugi natomiast będzie mu w tym pomagał. Oba zjawi-
ska Livingston określa mianem imitacji. 

Jej przeciwieństwem jest emulacja, w której opiekuńcze przekonanie 
stwierdza wprawdzie pierwotną różnicę, ale nie uznaje jej za wystarczająco 
trwałą, dlatego swym celem czyni jej zniesienie czy odwrócenie. Przy takim 
nastawieniu współpraca staje się niemożliwa, ponieważ podmiot zaborczo 
pragnie tych samych obiektów, które należą do pośrednika. 

Obie te modalności są dla podmiotu albo akcydentalne i momentalne, 
albo ważne i długotrwałe. Pierwszy przypadek Livingston defi niuje jako 
mediację punktową (punctual mediation), drugi zaś jako mediację osobową 
(personal mediation), w której dochodzi do krystalizacji pojęcia „Ja” właśnie 
dzięki efektom mimetycznym. 

3.5.1. Podwójna mediacja i jej efekty

Typem emulacji jest podwójna mediacja, której geneza przedstawia się na-
stępująco: 

W t1 podmiot A jakoś trafnie lub nietrafnie dochodzi do przekonania, iż B pragnie 
konkretnego przedmiotu pragnienia, S. Kolejno zatem podmiot A mimetycznie prag-
nie S. Załóżmy tymczasowo interesujący wariant, w którym B, w t1, rzeczywiście nie 
pragnie S – będzie to DM1, w przeciwieństwie do DM2, które jest przypadkiem, gdzie 
B, w t1, pragnie S. Następnie, w t2, A zachowuje się w taki sposób, że jego pragnienie 
S jest znane B w t2 (lub powiedzmy w t3). Wiedza B w t3 o pragnieniu S przez A słu-
ży formowaniu mimetycznego pragnienia B względem S, w t4 (A staje się pośredni-
kiem B). W t5, B z kolei zachowuje się w taki sposób, że jego pragnienie względem S 
jest znane A. W przypadku DM1 oznacza to, że fałszywe przekonanie A o tym, iż B 
pragnie S, zostaje zastąpione przez prawdziwe przekonanie o pragnieniu B względem 
S. W przypadku MD2 A ma nowy dowód, żeby utrzymywać, iż B pragnie S40. 

Początek tego procesu jest zatem uwarunkowany przekonaniami, które 
wymiennie przypisują obu podmiotom pragnienie tego samego przedmiotu. 
Kiedy B zorientuje się, że A też pragnie S, wówczas B zwiększy swoje zainte-
resowanie S, tak aby uniemożliwić A jego osiągnięcie. Ten opór jedynie spo-
tęguje pragnienie A, który będzie się starał zdobyć S za wszelką cenę. W ten 
sposób rozwój wzajemnej mediacji zacznie przybierać kształt spirali, która za 
każdym kolejnym cyklem osiąga coraz większy stopień natężenia. 

W wyniku tej sytuacji pojawiają się nie tylko nastawienia stwierdzające 
sukcesywnie rosnącą wartość S, ale także ujawnią się, początkowo niemal 
nieobecne, przekonania opiekuńcze. B, wykazując zintensyfi kowane zain-
teresowanie S, stanie się dla A wiarygodniejszym pośrednikiem, ponieważ 

40 Ibidem, s. 74. 
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w ten sposób B objawia swą niezależność i wyższość. Z perspektywy A zacho-
wania B nie są reakcją na wcześniejszą sytuację, ale mają charakter zupełnie 
nieuwarunkowany. Ewolucja ta pierwotnie dotyczy tylko przekonań opie-
kuńczych A, jednak w miarę jak mediacja staje się wzajemna, analogicznemu 
procesowi podlegają też sądy B.

Analizując poznawcze aspekty podwójnej mediacji, Livingston zauważa, 
że podmiot bezwiednie czy bezrefl eksyjnie dokonuje przejścia od przeko-
nania przypisującego innemu pragnienie czegoś – do stanu, w którym tego 
pragnie on sam. W rezultacie nabiera on przeświadczenia o własnej sponta-
niczności; ewentualnie wyjaśnia swoje (i rywala) zainteresowanie niezwykły-
mi właściwościami przedmiotu. Konsekwencją tego rodzaju eksplikacji jest 
oszukiwanie samego siebie (self-deception), polegające zarówno na utrzymy-
waniu fałszywych przekonań, jak i na ignorowaniu czy manipulowaniu fak-
tami, które wydają się im przeczyć. 

Rezultatem podwójnej mediacji jest zanik różnic między rywalami. Li-
vingston uzupełnia tę intuicję stwierdzeniem, że uzyskana w ten sposób sy-
metria:

jest usytuowana na głębszym poziomie niż ten, który zajmuje się osądami moralnymi 
indywidualnych postaci, skoro dotyczy ona ogromnej roli intersubiektywnych relacji 
i wpływów społecznych, które określają to, co podmioty czynią41. 

Oznacza to, iż pojawiające się niekiedy asymetryczne przeciwstawienia 
o charakterze wartościującym bywają mylne i pozorne. 

4. Pragnienie metafi zyczne

Dotychczasowa prezentacja była eksplikacją tezy o niezdeterminowaniu 
pragnienia, pozostającej w opozycji do ściśle wyznaczonego zakresu potrzeb. 
Ich drugą ważną cechą jest dążenie do osiągnięcia tego, co stało się ich celem. 
W momencie, kiedy fakt ten nastąpi, naturalna potrzeba samoistnie wygasa. 
Natomiast pragnienie tym jeszcze różni się od niej, że nigdy nie dociera do 
stanu pełnego zaspokojenia czy spełnienia. Jak bowiem wyjaśnia Webb: 

Pragnienie (…) zawsze osiąga swoje rzekome przedmioty i znajduje niewiele lub nie 
znajduje wcale prawdziwej satysfakcji. Jest bowiem zakorzenione w skłonności, która 
zmusza do udramatyzowania naszego życia za pomocą wyobrażeń i do popadania 
w fascynacje postaciami czy przedmiotami, które symbolizują dla nas doskonałość 
lub pełnię bycia, jakiej sami czujemy się pozbawieni42.

41 Ibidem, s. 164. 
42 E. Webb, op. cit., s. 184–185. 
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Zdobycie konkretnego obiektu nie przynosi zadowolenia, ale rozczaro-
wanie, ponieważ to nie on jest tym, czego szuka pragnienie. Jego prawdziwy 
„przedmiot” jest znacznie bardziej subtelny, a zarazem transcendentny, doty-
czy bowiem samego istnienia: bycia jako takiego. Ten fundamentalny aspekt 
Girard nazywa pragnieniem metafi zycznym. Termin ten oznacza, że: 

Przedmiot jest jedynie środkiem, pozwalającym dotrzeć do pośrednika. Pragnienie jest 
wymierzone właśnie w bycie pośrednika [mediator’s being] (DD, 53; por. QC, 31; I12, 
112). Bycie jest tym, czego mimetyczne pragnienie naprawdę szuka (…) (STZ, 57)43. 

Imitowanie konkretnych pragnień jest wprawdzie najbardziej widoczne, 
ale zarazem – niepełne. Jego przyczyna tkwi bowiem w zamiarze wchłonięcia 
czy stopienia się z substancją pośrednika. Pragnienie metafi zyczne jest zatem 
projektem bycia tym, kim jest inny. 

Girard podkreśla ścisły związek naśladowczego oraz metafi zycznego 
pragnienia, który staje się bardziej uchwytny z perspektywy podmiotu. Od-
mienny status ontologiczny, jaki ten przypisuje swemu pośrednikowi (i który 
chce skopiować), polega bowiem na samowystarczalności. Jak bowiem za-
uważa Vinolo:

To zatem, co interesujące u pośrednika, jest również – a być może przede wszyst-
kim – tym, co uważamy za jego autonomiczne istnienie; za jego zdolność do bycia 
przyczyną swoich pragnień. Tym, czego szukam u pośrednika, jest to, co uznaję za 
bycie jego bytu, tzn. za jego bycie-autonomicznym, jego bycie-przyczyną, jego bycie-
-bogiem, jego causa sui44.

Postrzeganie autonomii wiąże się z obserwacją dotyczącą natury pragnie-
nia, które wydaje się bezpośrednie, niezależne i niczym – poza sobą – nie-

43 Samo sformułowanie mogłoby implikować fi lozofi czny charakter twierdzeń Girarda, 
dlatego niejednokrotnie podkreśla on, iż: „pragnienie metafi zyczne jest pojęciem antymetafi -
zycznym w tym sensie, że to pragnienie zawsze jest iluzją” (I21, 25). 

44 S. Vinolo, op. cit., s. 55. Religijna interpretacja pragnienia metafi zycznego nie jest jedno-
znaczna. Francois Chirpaz sądzi, iż sakralizacja pośrednika ma charakter pierwotny: „Mówiąc 
inaczej: Inny dysponuje tą cechą boskości religii prymitywnej; tą mocą, która może rozporzą-
dzać życiem i śmiercią swych adoratorów” (F. Chirpaz, Enjeux de la violence: Essai sur René 
Girard. Paris 1980, s. 38; por. też P.B. Grande, Mimesis and Desire, s. 154). Raczej wyjątkowe 
jest natomiast stanowisko Erica Gansa, który twierdzi, że: „Girard nie jest zatem nieusprawied-
liwiony, przystosowując pragnienie metafi zyczne do zderytualizowanej idolatrii, która w swo-
ich bardziej zaawansowanych lub schyłkowych formach czyni wszystkich ludzi potencjalnymi 
bogami dla siebie nawzajem (…). Ale pozytywnym czy postępowym elementem w tej »idola-
trii«, którego instytucjonalna perspektywa Girarda zupełnie nie dostrzega, jest zwrot źródła 
ludzkiej wartości od sacrum do profanum, który wyraźnie jest mechanizmem uniwersalnego 
systemu wymiany, w którego kierunku, jak się wydaje, nowoczesne (post-) industrialne spo-
łeczeństwo zmierza” (E.  Gans, Th e Origin of Language: A Formal Th eory of Representation. 
Berkeley–Los Angeles–London 1981, s. 192–193).
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uwarunkowane. Dopiero przy takim założeniu jego relacja z przedmiotem 
staje się metafi zyczna, jak to ujmuje Girard, twierdząc, iż:

mimetyczne pragnienie podporządkowuje upragnione coś temu k o m u ś, kto po-
zostaje z tym w uprzywilejowanym związku. Zazdrość pragnie tego stojącego wyżej 
b y c i a  [being], którym zdaje się obdarzony nie ten ktoś sam ani to coś samo, ale ich 
połączenie (STZ, 7; por. DB, 66–67).

Więź pośrednika z przedmiotem jest tak ścisła, że niekiedy dochodzi do 
ich fuzji, w której to obiekt staje się symbolem samowystarczalności (por. 
TH, 296, 333; SP1, 202–203; PP, 19). Ulegając temu złudzeniu, podmiot jest 
przekonany, iż zdobycie owego „cudownego” przedmiotu zapewni mu pełnię 
istnienia, którą posiada inny, a której on sam dotkliwie czuje się pozbawiony. 

5. Uwagi 

Fakt, iż dla antropologii Girarda źródłem wiedzy o pragnieniu jest przede 
wszystkim literatura, powoduje, że nie każda kwestia uzyskuje wystarczający 
opis. Z perspektywy systemowej i logicznej najważniejszy okazuje się meta-
fi zyczny wymiar pragnienia, który jest przyczyną pozostałych form pośred-
nictwa. 

Wynika z tego, iż Girard wpisuje się w tradycję refl eksji zachodniej, 
uznającej brak ontologicznej autonomii za podstawowy wyznacznik czło-
wieczeństwa45. Homo transcendens zawsze bowiem będzie szukał sposobów 
„uzupełnienia” własnej kondycji, wychodząc ku temu, co radykalnie inne 
i przekraczające jego naturę. 

Analogia ta ma wszakże charakter przybliżony, gdyż projekt Girarda pre-
cyzuje zarówno proces owego wykraczania, jak i jego cel. Ustanawia ponadto 
związek między tymi dwoma aspektami, ponieważ drugi wyraźnie determi-
nuje pierwszy – w zależności od tego, kim jest pośrednik, mediacja przebiega 
w określony sposób. 

Generalnie selekcja modeli zostaje sprowadzona przez Girarda do rady-
kalnej alternatywy: 

45 W analogiczny sposób projekt ten podsumował Wolfgang Palaver: „Akcent Girarda na 
imitację nie może być jednak rozumiany w sposób powierzchowny. Jego teoria nie jest antropo-
logiczną karykaturą istot ludzkich, przedstawiającą je jako gatunek wyłącznie naśladowczy, ale 
raczej opisem fundamentalnej – jeśli nie ekstremalnej – otwartości ludzi na innych. Mimetyczna 
teoria opisuje człowieka jako istotę społeczną, która jest zależna od relacji z innymi. Innymi sło-
wy, żaden ludzki byt nie jest z natury kompletny” (W. Palaver, René Girards mimetische Th eorie. 
Im Kontext kulturtheoretischer und gesellschaft spolitischer Fragen. Münster 2003, s. 58). 
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Wybrać znaczy zawsze: wybrać wzorzec, prawdziwa wolność tkwi zaś w możliwości 
wyboru między wzorcem ludzkim i boskim (PP, 65; por. WSZ, 51–52; PK, 139).

W przypadku mediatora autentycznie boskiego, o którym mówi religia 
chrześcijańska, metafi zyczny charakter imitacji jest dominujący. Naśladowa-
nie Chrystusa upodabnia człowieka do Niego pod względem Jego wewnętrz-
nej natury. Natomiast w sytuacji, gdy pośrednikiem jest inny człowiek, dą-
żenie do identycznego celu powoduje konieczność powielania jego pragnień 
związanych z przedmiotami, postawami czy zachowaniami. Żeby bowiem 
„być” jak inny, trzeba „mieć” wszystko to, co on ma. 

Na tym, jak sądzę, polega zasadnicze rozróżnienie w tym projekcie. Prag-
nienie metafi zyczne albo generuje następne – nierzadko konfl iktotwórcze – 
pragnienia, albo przeciwnie: uwalnia od nich, zbliżając do boskiego ideału.
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Mediacja zewnętrzna w literaturze

1. Don Kichot Miguela de Cervantesa

1.1. Lektura Girarda

Girard jest przekonany, że Don Kichot nie byłby dziełem fundamentalnym dla 
powieści europejskiej, gdyby nie fakt, iż dzieło Cervantesa zawiera oba modu-
sy pośrednictwa. Niemniej dominującą rolę odgrywa pierwszy, zewnętrzny, 
od którego rozpoczyna się analiza pragnienia w literaturze Zachodu. 

Wzorem Don Kichota jest legendarny Amandis, natomiast w przypadku 
Sancha rolę tę pełni jego pan. Obaj pośrednicy są zatem dla swych naśla-
dowców niedostępni, pozostając zupełnie poza ich zasięgiem. Amandis jest 
metafi zycznym absolutem, z którym bohater zamierza się utożsamić. Dlatego 
jego imitacja przesiąknięta jest elementami religijnymi: 

Błędne rycerstwo jest mistyką Don Kichota. W jednym z osobliwych rozdziałów po-
wieści Sancho pyta swojego pana, dlaczego nie został świętym zamiast rycerzem… 
(PP, 69)

Pomimo iż pośrednik pozostaje oddalony, jego wpływ jest znaczący. Bo-
hater pogrąża się w kolejnych iluzjach, które każą mu traktować np. zwykłą 
miednicę jako hełm Mambryna. U Cervantesa wyraźna jest bowiem domi-
nacja mediacyjnej sugestii nad doświadczeniem i osądem. Zamiast rzeczy-
wistego oglądu pojawiają się zatem wizje wykreowane przez zainspirowaną 
wyobraźnię. 

Ponadto odległy pośrednik nie wyznacza konkretnego celu, zatem Don 
Kichot w każdej sytuacji stara się go naśladować. W wielu przypadkach do-
znaje niepowodzenia, jednak wówczas porzuca niebezpieczną przygodę 
i szuka następnej. Ten nieustanny ruch generuje fabułę powieści, odkrywając 
zarazem ważny wymiar imitacyjnych zachowań bohatera: 

Poczynania Don Kichota można porównać z grą. Nawet u dzieci gra ma postać trójką-
ta. Jest naśladowaniem dorosłych. Ale dystans między przedmiotem a pośrednikiem, 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   40Zalewski Zrodlo 2 indd 40 2015-10-23   15:10:212015-10-23 15:10:21



41

to znaczy między zabawką a dorosłym, który nadaje jej sens, jest tak duży, że grający 
nigdy całkiem nie traci z oczu iluzorycznego charakteru przypisanej zabawce warto-
ści. Don Kichot nie jest jeszcze na tym etapie gry, ale już się do niego zbliża, dlatego 
właśnie przyjmuje swoje niedole z większym spokojem niż inne postacie (PP, 90).

Sekwencje niepomyślnych zdarzeń nie podkopują jednak autorytetu 
Amandisa, dlatego bohater zdobywa za pomocą naśladownictwa ugruntowa-
ną tożsamość. Jej sztuczną i fałszywą naturę dostrzeże dopiero w momencie 
śmierci; wtedy wyrzeknie się jej i kultu błędnego rycerza. 

Cervantes niemało uwagi poświęca również skutkom, jakie postępowanie 
bohatera miało dla tych, którzy z nim przebywają. Sancho, dzięki stałej suge-
stii swego pana, pragnie wyspy, a następnie tytułu księżnej dla własnej córki. 
Próbując przełamać opór żony w tej kwestii, giermek zachowuje się jak snob, 
który dąży do uzyskania społecznej i towarzyskiej pozycji. 

Imitacja jest tak dalece zaraźliwa, iż ulegają jej także te postacie, których 
kontakt z Don Kichotem był znacznie krótszy. Niemal wszyscy, którzy ot-
warcie potępiają i zamierzają uzdrowić szaleńca, poddają się jego urokowi. 
Początkowo bawią się udawaniem innych postaci, później jednak naśladują 
swe wzory z pełnym zaangażowaniem. Tego typu pułapka pokazana została 
na przykładzie najaktywniejszego „lekarza”: 

Bakałarz Samson Carrasco przywdziewa strój rycerza tylko po to, by przywrócić do 
zdrowia nieszczęsnego szlachcica, ale zanim jeszcze Don Kichot wysadzi go z siodła, 
sam równie mocno daje się wciągnąć do gry. (…)

Poniżenie, jakiego doznał ze strony Don Kichota, wzbudza gniew Samsona Carra-
sca. Bakałarz nie może już złożyć broni, póki nie zada klęski triumfującemu rywalowi. 
Ów psychologiczny mechanizm najwidoczniej fascynuje Cervantesa, który w miarę 
rozwoju powieści mnoży podobne przykłady (PP, 104; por. D2, 205).

Pragnienia metafi zyczne jest najlepiej uchwytne przez wprowadzenie 
kontrastu, zatem pisarz posługuje się opozycją wyjątku i normy, w której 
pierwszy naśladuje, a drugi zachowuje się spontanicznie. Podział ten jest jed-
nak czysto funkcjonalny, a nie esencjalny, gdyż bohaterowie mogą zmieniać 
role. Dlatego:

Don Kichot jest na ogół wyjątkiem na tle zdrowego rozsądku; jednak w przebłyskach 
świadomości między kolejnymi napadami rycerskiego obłędu równie dobrze może stać 
się widzem. Staje się wtedy częścią racjonalnego decorum, bez którego Cervantes nie 
może się obejść, ale którego struktura nie ma dlań większego znaczenia. (…)

W obecności Don Kichota sam Sancho stanowi to niezbędne decorum (…), kiedy 
jednak giermek wychodzi na pierwszy plan, staje się wyjątkiem, który znowu wyróż-
nia się na tle powszechnego zdrowego rozsądku (PP, 149).

Z faktu, iż jedna postać prezentuje dwie, skrajnie odmienne postawy, wy-
nika przede wszystkim wniosek dotyczący natury imitacji, przed którą nie 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   41Zalewski Zrodlo 2 indd 41 2015-10-23   15:10:212015-10-23 15:10:21



42

da się uciec, ale z której można się też wyzwolić. Stąd bierze się charakte-
rystyczna postawa, która nie faworyzuje ani nie potępia żadnego ze swych 
bohaterów. 

1.2. Glosa Bandery

Cesáreo Bandera poświęcił powieści Cervantesa dwie książki, w których ot-
warcie stwierdza46, że prace Girarda dostarczają mu niezbędnych kategorii 
interpretacyjnych. Niemniej ich pełna akceptacja dotyczy jedynie struktur 
pośrednictwa wewnętrznego, które Bandera wnikliwie analizuje we wszyst-
kich przypowieściach i historiach, znajdujących się poza zasadniczym nur-
tem fabuły. Podobnie czyni także w przypadku losów samego Don Kichota, 
odchodząc w ten sposób od mediacji zewnętrznej, jaką u tego bohatera ana-
lizował Girard. 

Bandera zauważa naśladowczą (a także alienacyjną) naturę pragnień Don 
Kichota, a następnie koncentruje się na metafi zycznej pozycji, jaką osiągnął 
jego pośrednik: 

Wszystko jest rzeczywiste nie samo w sobie, ale w odniesieniu do Amandisa, którego 
rzeczywistość nie jest przedmiotem empirycznego potwierdzenia, gdyż to on, Aman-
dis, jest tym, który nadaje znaczenie rzeczywistości; tym, który czyni rzeczywistość 
realną (…). Innymi słowy: w umyśle Don Kichota dla wszystkich zamiarów i dążeń 
Amandis jest Bogiem. On funkcjonuje w jego umyśle jak Bóg47. 

Zasadniczą konsekwencją, wynikającą z tak absolutnego statusu, jest ilu-
zoryczna natura tego, co zewnętrzne. Doświadczenie stale podlega mediacji, 
dlatego niemal wszystko, co postrzega Don Kichot, jest zmienne i zjawisko-
we. Bandera wnikliwie omawia scenę jego spotkania z lwami, stwierdzając, 
że wyobrażenie zastępuje tu kontakt z realnymi zwierzętami. Lwy, ignorując 
bohatera, jeszcze bardziej podkreślają fakt, iż ten rycerski fantazmat nie ma 
nic wspólnego z prawdą48. 

Analiza ta skłania do wniosku potwierdzającego istnienie perspektywi-
zmu u Cervantesa. Mechanizm ten nie jest jednak podstawowy, gdyż jego 

46 C. Bandera, Mímesis confl ictiva. Ficción literaria y violencia en Cervantes y Calderón. 
Madrid 1975, s. 72; Idem, Th e Humble Story of Don Quixote. Refl ections on the Birth of the 
Modern Novel. Washington 2006, s. 247. 

47 Idem, Th e Humble Story of Don Quixote, s. 155. 
48 Girard parokrotnie (por. DB, 72; I6, 23; D2, 205) także wspominał o tej scenie, którą 

interpretował bardziej dramatycznie. Zdarzenie to jest bowiem przykładem szaleństwa Don 
Kichota, które polega na nieustannym szukaniu niepokonanej przeszkody. Nota bene sam Gi-
rard nie jest całkowicie konsekwentny, kiedy opisuje niektóre zachowania Don Kichota w ka-
tegoriach – szaleństwa, ascezy czy premasochizmu – które należą do mediacji wewnętrznej 
(por. PP, 166, 187–188).
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działanie wynika z interpersonalnych relacji, w jakich znajdują się bohate-
rowie. Jeśli zatem świat jawi im się zdeformowany, to znaczy, że struktura 
międzyludzkich więzi uległa zaburzeniu. Przypadek Don Kichota jest pod 
tym względem najbardziej wyraźny:

Tak oto tajemne manipulacje świata, zniekształcone i paranoidalne percepcje rzeczy-
wistości zostają odkryte jako logiczny skutek oszalałej relacji Don Kichota z innym, 
z ubóstwianym innym, z promieniującym Amandisem (…)49.

Zatem w zakresie wpływu mediatora na sposób ujmowania przedmiotu 
Bandera akceptuje stanowisko Girarda. Różnice pojawiają się w kwestii typu 
mediacji. Pierwszego argumentu na rzecz jej wewnętrznego charakteru do-
starcza aspekt metafi zyczny: 

Imitacja Amandisa przez Don Kichota z pewnością wykracza poza granice relacji 
nauczyciel – uczeń. W autentycznie zdrowej relacji między nauczycielem a uczniem 
istnieje trzeci element, przedmiot imitacji (…), mający swoją własną, niezależną za-
równo od nauczyciela, jak i ucznia, rzeczywistość. Drugi naśladuje pierwszego tylko 
w odniesieniu do tego konkretnego przedmiotu, którego realność ustawia granice 
samej imitacji. Ale to nie jest przypadek zafascynowanej imitacji Don Kichota. Nie 
istnieje niezależna rzeczywistość między wzorcem a imitatorem. Żeby być dobrym 
błędnym rycerzem, nie trzeba czynić czegoś tak dobrze, jak zrobiłby to Amandis. Żeby 
być dobrym błędnym rycerzem, trzeba być jak Amandis. Ten wzorzec nie mówi swe-
mu naśladowcy: „Patrz na mnie i rób to czy tamto”, ale raczej: „Patrz na mnie”, „Bądź 
taki jak ja”. Tym, co powinno być naśladowane, jest wszystko, co wzorzec czyni, czuje 
lub nawet myśli. Żeby być najlepszym błędnym rycerzem, trzeba czynić, czuć, myśleć 
dokładnie tak jak Amandis50. 

Zachowanie protagonisty wynika zatem z bezwzględnego i zupełnego 
podporządkowania własnej egzystencji najwyższemu wzorcowi. Protagonista 
zamierza bowiem w ten sposób posiąść pełnię istnienia.

Taka jest również przyczyna szaleństwa Don Kichota. Naśladując Aman-
disa, uczynił go ostatecznym punktem odniesienia we wszystkim, dlatego 
niemal na zawsze zrzekł się własnej woli i rozumu. Kiedy jednak wpływ 
Amandisa nieco słabnie, wówczas rozsądek przypomina bohaterowi o tym, 
że nie jest i nigdy nie będzie prawdziwym błędnym rycerzem. Obłęd jest za-
tem ceną, jaką płaci on za uciszenie tego głosu. 

Szaleństwo Don Kichota wynikające z jego gorliwej idolatrii jest dla Ban-
dery dowodem, że rozdźwięk między podmiotem a pośrednikiem jest iluzo-
ryczny. Jeśli bowiem jego miarą jest intensywność pragnienia, wówczas obłęd 
bohatera świadczy o braku zasadniczego dystansu. Dlatego właśnie:

49 C. Bandera, Th e Humble Story of Don Quixote, s. 177–178. 
50 Ibidem, s. 154. 
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(…) idea jednej mediacji „zewnętrznej”, jakiej Girard używa, aby zdefi niować mediację 
między Amandisem a Don Kichotem, wydaje się ideą samą w sobie sprzeczną; ideą, 
która nie bierze pod uwagę fundamentalnego faktu, iż Don Kichot jest szalony, i że jego 
szaleństwo jest właśnie wskazówką pokazującą bezpośrednią bliskość wzorca51.

Trzecim powodem, skłaniającym do uznania tej relacji za wewnętrzną, 
jest niejednoznaczna pozycja, jaką uzyskuje w niej pośrednik. 

Żeby imitować Amandisa – twierdzi Bandera – trzeba rywalizować z Amandisem; 
trzeba wyzywać na pojedynek lub być wyzywanym przez Amandisa na każdym kro-
ku. Amandis jest fascynującym celem, ale jest także ostateczną przeszkodą i rywalem. 
Nikt nie może być naprawdę Amandisem, nie pokonując uprzednio Amandisa, gdyż 
(…) Amandis nie może dać swemu naśladowcy tego, czego ten pragnie, nie przestając 
być Amandisem. (…)

Fascynacja Don Kichota wzorcem rycerskim jest zatem bardzo ambiwalentnym 
przedsięwzięciem, mieszanką admiracji i nienawiści – innymi słowy – czymś niewia-
rygodnie bliskim zazdrości52. 

Zamiar zostania Amandisem wymaga dokonywania czynów rycerskich, 
których jednakże Don Kichot nie jest w stanie zrealizować. Porażka oddala 
go zatem od Amandisa, sprawiając, że ten staje się tyleż upragniony, ile nie-
dościgniony, uparcie strzegący swego istnienia. 

Paradoks polega na tym, iż ta rywalizacja za każdym razem musi kończyć 
się klęską, gdyż tylko w ten sposób Amandis zachowa uprzywilejowaną po-
zycję, umacniając tym samym pragnienie Don Kichota. 

Fascynacja niepokonalną przeszkodą jest silna i długotrwała, ponieważ 
Don Kichot nigdy nie spotkał kogoś, kto byłby ucieleśnieniem błędnego ry-
cerza. Ten bowiem, jak spekuluje Bandera, zapewne pokonałby Don Kichota, 
doprowadzając jego szaleństwo do ostatecznych granic, bliskich samobójczej 
decyzji. Cervantes nie zdecydował się na takie rozwiązanie, gdyż całkowita 
destrukcja bohatera byłaby sprzeczna z zamiarem jego uzdrowienia. 

Istota konwersji rzeczywiście polega na rezygnacji z metafi zycznego idola, 
dzięki czemu Don Kichot odzyskuje siebie, ale Bandera bardziej koncentruje 
się na przyczynach tego zdarzenia. Zauważa więc podwójny – boski i ludzki – 
wysiłek, mający doprowadzić do uleczenia szaleńca. Koncepcja taka zakłada 
jednak, i to jest najważniejsze, sens podejmowania podobnych starań. Dla 
pisarza bowiem mimetyczne uzależnienie: 

51 C. Bandera, Mímesis confl ictiva, s. 174. 
52 Idem, Th e Humble Story of Don Quixote, s. 157. Wcześniej Bandera kwestię tę ujął rady-

kalniej, sądząc, iż: „Ten fascynujący pośrednik, który w sposób nieodparty powołuje go [Don 
Kichota] do przygody, tym samym gestem, jakim go przywołuje, blokuje mu drogę. Jesteśmy 
więc w błędnym kole mediacji wewnętrznej. W tych momentach pośrednik nie jest tylko ado-
rowanym bogiem, ale staje się rywalem: jedynym i prawdziwym rywalem” (Idem, Mímesis 
confl ictiva, s. 76–77).

Zalewski_Zrodlo_2.indd   44Zalewski Zrodlo 2 indd 44 2015-10-23   15:10:212015-10-23 15:10:21



45

nie implikuje całkowitej utraty wewnętrznej wolności, nieuchronnego i zdetermino-
wanego procesu (…), który uniemożliwiałby zaradzenie szaleństwu Don Kichota; 
a w poszukiwaniu takiego lekarstwa wola i działania jednostki odgrywają fundamen-
talną rolę, nawet jeśli Cervantes był także przekonany (…), że jednostka sama nie 
może wyciągnąć się z przerażającego labiryntu, w którym się umieściła; zatem nawet 
jeśli Cervantes był przekonany, że boskie miłosierdzie było konieczne53.

Nadzieja Cervantesa opiera się na założeniu, że szaleństwo nie jest ani 
pierwotne, ani totalne. Dlatego przedstawił spokojne życie Don Kichota za-
nim popadł on w obłęd, w trakcie którego zresztą zdarzają mu się momenty 
zdrowia. 

Czwartym i najważniejszym argumentem jest analiza porównawcza, która 
zestawia Don Kichota z innymi postaciami. Okazuje się bowiem, iż zarówno 
w wymiarze psychologicznym, jak i metafi zycznym, główny protagonista nie 
różni się od pozostałych bohaterów, których zachowania sam Girard wyjaś-
nia regułami mediacji wewnętrznej. 

Na pierwszym, psychologicznym poziomie analogie dotyczące rywalizacji 
oraz szukania odpowiedniej dla pragnienia przeszkody są identyczne i u Don 
Kichota, i u wszystkich kochanków, których dzieje znajdują się w przytacza-
nych opowieściach.

Przechodząc do aspektu metafi zycznego, Bandera54 zauważa sprzeczność 
w refl eksji Girarda, który z jednej strony stwierdza, że szaleństwo Don Ki-
chota pokazane zostaje na „tle” osób zupełnie zdrowych, z drugiej zaś kładzie 
silny nacisk na zaraźliwy charakter rycerskiego obłędu. Wyjściem z tego im-
pasu jest twierdzenie, iż zachowanie bohatera nie jest wyjątkowe, gdyż – po-
tencjalnie – pozostaje obecne u każdego, tak że niewielki impuls wystarcza 
do jego aktualizacji. 

Ta przyczyna ma charakter ludyczny: jest zabawą imitującą rycerski styl 
zachowań Don Kichota, której oddaje się coraz więcej postaci. Jej cel stanowi 
parodia działań szaleńca, niemniej zaangażowanie uczestników stale rośnie, 
ponieważ w istocie:

Kpią z Don Kichota, naśladując pragnienie Don Kichota. A w takiej sytuacji pośmie-
wisko pozostanie tylko pośmiewiskiem, fi kcją, tak długo, jak długo kpiarz, oszust 
kontroluje swoje własne imitacyjne pragnienie. Tak szybko, jak on czy ona straci kon-
trolę, różnica między oszustem a oszukiwanym znika, i obaj znajdą się na tym samym 
poziomie55. 

Utrata kontroli następuje wtedy, gdy Don Kichot z całą powagą sprzeciwia 
się prześmiewczym działaniom. Staje się wtedy przeszkodą, o jaką potykają 

53 Idem, Th e Humble Story of Don Quixote, s. 112.
54 Idem, Mímesis confl ictiva, s. 74. 
55 Idem, Th e Humble Story of Don Quixote, s. 285.
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się wszyscy, którzy dla żartu chcieli go naśladować. Zamiast zabawy pojawia 
się wówczas prawdziwy konfl ikt, a ci, którzy – jak Samson Carrasco – dali się 
w niego wciągnąć, niczym nie różnią się od szukającego rycerskich przygód 
Don Kichota. 

2. Pani Bovary Gustawa Flauberta

2.1. Lektura Girarda

Girard rozpoczyna od przypomnienia defi nicji bowaryzmu stworzonej 
jeszcze przez Jules’a de Gaultiera, zgodnie z którą Flaubertowskie postacie 
wyobrażają sobie siebie innymi niż są, a próbując realizować ów fantazmat, 
naśladują zachowania, gesty i stroje wybranych wzorców. Girard dodaje jed-
nak, że są to jedynie powierzchowne aspekty, które wynikają z faktu, iż samo 
pragnienie poddane zostało imitacyjnym regułom (PP, 10). 

Dla Emmy Bovary wzorem pragnienia, do jakiego otwarcie się przyznaje, 
jest stołeczny modus vivendi, o którym dowiaduje się dzięki romansom i ga-
zetom. Dystans, jaki ją dzieli od „paryskiego pośrednika” (tj. romantycznej 
heroiny), jest wprawdzie odległy, ale jego zniwelowanie (o czym przekonuje 
wizyta u Vaubyessardów) nie jest zupełnie niemożliwe. Istnienie tej ewentu-
alności wywiera zasadniczy wpływ na zachowania postaci:

Pośrednik jest wciąż nieosiągalny, nie na tyle jednak, by nie próbować do niego do-
trzeć i zadowolić się jedynie podającym na rzeczywistość odbiciem. To właśnie nadaje 
bowaryzmowi ową szczególną tonację. Bowaryzm ma charakter przede wszystkim 
kontemplacyjny. Emma dużo marzy i mało pragnie (…) (PP, 90–91).

Pośrednik staje się celem fantazmatycznych projekcji, mimo że on sam 
nie wskazuje konkretnych obiektów. Wyznacza jedynie ogólne standardy, 
których spełnienie sprawia, iż prowincjonalni amanci stają się dla Emmy tak 
nadzwyczajni. Proces ten Flaubert przedstawia jako swoistą fuzję, w której 
mediacyjna sugestia wzmacnia i reinterpretuje pierwotny sens doświadcze-
nia. Jednak zewnętrzna inspiracja nigdy nie zdobywa absolutnej przewagi 
nad bezpośrednim wrażeniem, dlatego pani Bovary ostatecznie rozpoznaje 
nieadekwatny charakter swoich wyborów. 

Luźna zależność między pośrednikiem a obiektem powoduje, że rozcza-
rowanie jednym kochankiem nie wyklucza posiadania następnego; ponadto 
sprawia, iż relacje z nimi przyniosą Emmie niemało (także erotycznej) satys-
fakcji. 

Koncentracja na pośredniku odsłania także najgłębszy, metafi zyczny wy-
miar pragnienia. Marzenia Emmy o doskonałym związku są dla niej formą 
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kontaktu z prawdziwą boskością, której brak odczuwa tak dotkliwie. Wyjaś-
niając to zjawisko, Girard ponownie sięga do analiz de Gaultiera, zgodnie 
z którymi postacie Flauberta do naśladowania innych skłania własna prze-
ciętność. Autor Prawdy powieściowej zaznacza jednak, iż zanim bohater 
uznał swą nicość, wytrwale dążył do autodeifi kacji, która zakończyła się klę-
ską. Dopiero wówczas całą energię skierował na imitację tych, którym ową 
pełnię bytu przypisuje (por. PP, 70). 

Z perspektywy ewolucji powieści opis pragnienia metafi zycznego nie jest 
odkrywczy, ważny staje się natomiast fakt, iż Flaubert zauważył jego obec-
ność tam, gdzie dotąd było to niespotykane: wśród prowincjonalnego miesz-
czaństwa. Dlatego, jak konkluduje Girard:

Zagarnięcie ziemi dziewiczej stanowi właśnie prawdziwy temat Pani Bovary (PP, 157).

W ujęciu Flauberta proces ten obejmuje niemal całą warstwę średnią, dla-
tego liczba, a także funkcja tych postaci, które mu się oparły, staje się zniko-
ma. Wiejska piastunka (Rollet) i znakomity lekarz (Larivière) to dwa wyjąt-
ki, których rola polega na wywołaniu kontrastu między naśladownictwem 
a spontanicznością. Ale ta jedyna ważna opozycja jest pokazana zbyt epizo-
dycznie, dlatego nie stanie się źródłem powieściowego odkrycia. 

Girard zauważa, iż postęp imitacji nie tylko osłabia ważne kontrasty, usu-
wając je w cień, ale przede wszystkim mnoży przeciwieństwa pozorne, ma-
jące wyłącznie subiektywną naturę. Dlatego dzieło Flauberta niestrudzenie 
buduje rozległą panoramę:

fałszywych wyliczeń i fałszywych antytez. Pomiędzy różnymi elementami świata po-
wieściowego nie jest możliwe żadne rzeczywiste działanie. Owe elementy nie łączą się 
z sobą ani nie przeciwstawiają się sobie w jakiś konkretny sposób. Układają się wzglę-
dem siebie symetrycznie i zapadają w nicość. To właśnie ich beznamiętne zestawienie 
ujawnia absurdalność. Lista wydłuża się, a suma wciąż jest równa zeru. Mamy do 
czynienia wciąż z tymi samymi jałowymi opozycjami arystokracji i mieszczaństwa, 
dewotów i ateistów, reakcjonistów i republikanów, kochanka i kochanki, rodziców 
i dzieci, bogatych i biednych… (PP, 158).

Flaubert, portretując tę „równinę mieszczaństwa”, szczególną uwagę 
zwrócił na kontrasty o charakterze ideologicznym. Są one bowiem najbar-
dziej absurdalne, ale i zaciekłe: 

Przeciwieństwo karmi się podwójną nicością, duchowym ubóstwem, jednakowym 
po obu stronach. Homais i Bournisien symbolizują dwie przeciwstawne i zależne od 
siebie połowy drobnomieszczańskiej Francji. Flaubertowskie pary „myślą” jedynie 
w groteskowym sprzęgnięciu, jak dwóch pijaków utrzymujących równowagę tyl-
ko dlatego, że jeden drugiego usiłuje jej pozbawić. Homais i Bournisien ścierają się 
z sobą, by na koniec zasnąć, obok siebie, z niedopitą fi liżanką w ręce, przed zwłokami 
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Emmy. W miarę jak dojrzewa powieściowy geniusz Flauberta, opozycje słabną; tożsa-
mość przeciwieństw zaznacza się z coraz większą siłą (PP, 159).

Tego typu konfl ikty wynikają już z pośrednictwa wewnętrznego, które 
w Pani Bovary zostaje umieszczone na drugim planie, zatem Flaubert poka-
zuje tylko jego skutki. Rywalizacja powoduje, że znikają wyraźne i zawierają-
ce sens opozycje, dlatego Girard określa tę powieść mianem „traktatu o nie-
dostatku rzeczywistości”. 

2.2. Glosa McKenny

Andrew McKenna w eseju o Pani Bovary przedstawia konsekwencje wynika-
jące z mimetycznej analizy pragnienia, które nadają tej powieści nowoczesny 
wymiar, czyniąc z niej zapowiedź praktyk dekonstrukcyjnych.

McKenna zauważa bowiem, iż prezentacja imitacyjnych pragnień Emmy 
dokonana zostaje za pomocą podwójnej, i dlatego paradoksalnej, perspekty-
wy. Z punktu widzenia bohaterki styl życia romansowych heroin nacechowa-
ny jest niepowtarzalnością i wspaniałością; natomiast pisarz za pomocą efek-
tów językowych pokazuje skrajnie sztuczną, a przede wszystkim powtarzalną 
naturę literackich wzorców. Mimetyczna pułapka, w jaką wpada Emma, ma 
zatem charakter kulturowy – wynika z prymatu (zafałszowanego i powiela-
nego) obrazu nad jednostką. Zasadniczym problemem Flauberta jest więc 
dysonans między pragnieniem a tym, co je pobudza i kształtuje, dlatego:

powieściowa krytyka mediacji lub subiektywnej imitacji szybko przechodzi w rady-
kalne badanie mediów, reprezentacji czy języka jako takiego56. 

Dociekania te prowadzą do wniosku stwierdzającego niezwykłą presję, 
a także szeroki zasięg działania wzorów kulturowych. Emma „wybiera” w ten 
sposób nie tylko kochanków, ale niemal wszystko, co uznaje za godne posia-
dania. Staje się zatem, jak przyznaje McKenna, prototypem nowoczesnego 
konsumenta, który jest namawiany do nabywania niezliczonej ilości rzeczy, 
mających zapewnić wyjątkowe stanowisko w najbliższym otoczeniu. 

O ile zapośredniczenie, jakiemu poddana została Emma, rozgrywa się 
w sferze prywatnej, o tyle analogiczny proces, tyle że dotyczący przestrzeni 
publicznej, został pokazany na przykładzie aptekarza Homais. Pozycję i sa-
mookreślenie osiąga on dzięki kierowaniu opinią publiczną, wykorzystywa-
niu prasy oraz za pomocą quasi-naukowych wywodów. Za każdym jednak 

56 A. McKenna, Desire, Diff erence, and Deconstruction in „Madame Bovary” [w:] Approaches 
to Teaching Flaubert’s „Madame Bovary”. Ed. L.M. Porter, E.F. Gray. New York 1995, s. 108. Por. 
A. McKenna, Violence and Diff erence. Girard, Derrida, and Deconstruction. Chicago 1992, s. 10. 
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razem pisarz pokazuje, iż Homais nie włada kompetentnie żadnym z tych 
dyskursów, dlatego używając ich, obnaża jedynie własną ignorancję. 

Jednak literackie inklinacje aptekarza (widoczne już w napisach na jego 
domu) stanowią także przyczynek do głębszej refl eksji nad językiem, od-
słaniając jego nie tylko arbitralny, ale i repetytywny charakter. Wypowiedzi 
Homaisa pokazują zresztą ten rodzaj powtórzenia, który jest silnie skonwen-
cjonalizowany i dlatego bezrefl eksyjny, oparty wyłącznie na zrutynizowanych 
nawykach. 

Flaubert zestawia zatem bezmyślne użycie języka z intensywną częstotli-
wością, osiągając efekt totalnego chaosu: 

W swej prawdziwej gadatliwości Homais personifi kuje bêtise jako kryzys różnic mię-
dzy sensem a jego brakiem, między znaczącym źródłem a idiotycznym powtórze-
niem, między inteligencją a głupotą. To jest kryzys, z którym Flaubert utożsamiał 
całą mieszczańską kulturę, a z którym poststrukturalizm utożsamia język jako taki. 
Sprzeczność tego nowego człowieka – samodzielna osoba ucieleśnia się bowiem 
u Homaisa w przywiązaniu do książek, pism, listów oraz ich gazetowego rozprzestrze-
niania – odpowiada samosprzeczności śladu bez źródła (albo odwrotnie), anomalii 
kopii bez oryginału, echa bez pierwotnego głosu, powtórzenia bez początku57. 

Paradoks tej powieści polega zatem na tym, iż jej głęboka struktura zostaje 
oparta na permanentnej repetycji. Dlatego tak często występują podwojenia 
(np. druga żona, dwóch kochanków itp.) mające ufundować znaczącą różni-
cę. Zadanie to jednak nie zostaje spełnione, gdyż opozycje nieuchronnie dążą 
do identyczności i zaniku sensu. 

Kulminacją tego procesu jest scena zjazdu rolniczego. Początkowo jest 
ona budowana za pomocą serii ostrych opozycji, spośród których najważ-
niejsza ma charakter dyskursywny, gdyż dotyczy różnicy między językiem 
polityki a miłosnym. Przeciwieństwa te zaczynają się jednak załamywać; oba 
dyskursy mają charakter zachwalania i kuszenia, dlatego później zostają do-
kładnie wymieszane. 

Emma i Homais są nie tylko najważniejszymi postaciami; są także nie-
zwykle podobni, ponieważ oboje wierzą w swoją niezależność. Głównym ce-
lem Flauberta jest dekonstrukcja tego przekonania, której dokonuje w analo-
giczny sposób, pokazując, jak bardzo oboje pozostają pod wpływem kultury 
czy języka. Na poziomie pragnienia (Emma) i samoświadomości (Homais) 
pisarz dokonuje zatem:

podkopania mieszczańskiego indywidualizmu, iluzji posiadanego przez siebie ego, 
które jest panem swego własnego umysłu i pragnień58. 

57 A. McKenna, op.cit., s. 111.
58 Idem, s. 113. 
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3. Uwagi

Mediacja zewnętrzna, opisywana przez Girarda, u Cervantesa jest równie 
silna w przypadku pośrednika fi kcyjnego, jak i realnego. Jeśli bowiem Don 
Kichot jest wzorcem dla Sancha, to w miarę rozwoju fabuły okazuje się, że 
wpływ ten utrwala się, poszerzając swój zakres. Giermek przejmuje nie tylko 
konkretne pragnienia (dotyczące np. wyspy), lecz także rycerskie wyobra-
żenia i styl zachowań, dlatego liczni obserwatorzy uznają go nawet za bar-
dziej szalonego niż jego pan. Oznacza to, iż wymiar metafi zyczny jest również 
obecny w pragnieniach giermka59. 

Girard zauważa także (por. PP, 98–90), iż pozycja Amandisa powoduje, że 
nie wskazuje on konkretnego przedmiotu, więc Don Kichot nie skupia się na 
pojedynczych pragnieniach. Wyjątek od tej reguły stanowi jednak Dulcynea. 
Zainteresowanie jej osobą jest bowiem naśladowcze, ale dodatkowo – jed-
nostkowe oraz niezwykle trwałe. Dlatego jest ona tą, wobec której błędny 
rycerz najdłużej nie zamierza wyzbyć się swych iluzji. Ostatecznie przekonuje 
go brak jej pięknej postaci, pomimo iż czynności mające ją „odczarować” 
zostały przez Sancha wykonane. Dopiero zatem gdy Don Kichot rozstanie 
się także z tym złudzeniem, rozpocznie się proces prawdziwego wyzwolenia. 

W przypadku powieści Flauberta warto zwrócić uwagę na jeszcze dwie 
kwestie. Girard określa Rudolfa i Leona mianem „metafi zycznych półśrod-
ków” (PP, 90), które nie są w stanie zapewnić Emmie osiągnięcia upragnione-
go ideału. Prawda ta nie zawsze jest oczywista, a sama pani Bovary odkrywa 
ją dopiero pod koniec każdego z romansów. Niemniej w trakcie ich trwania 
odczuwa potrzebę coraz bardziej intensywnego – a przez to niebezpiecznego 
– kontaktu, właśnie dlatego iż wydaje się jej, że za każdym razem „już” zbliża 
się do nieuchwytnej pełni. 

Analizując powieściowe epilogi, Girard niemal zupełnie pomija fi nał Pani 
Bovary. McKenna, idąc za jego intuicją dotyczącą groteskowego wymiaru 
imitacji u Flauberta (PP, 15), stwierdza, że śmierć Emmy to ostatni, równie 
nieudany jak poprzednie akt, który w swej istocie jest skrajnie sztuczny, wręcz 

59 Zwrócił na to uwagę Ciriaco Morón-Arroyo w recenzji z pierwszej książki Bandery. 
Krytyk trafnie zauważył, iż pomimo że Don Kichot stanowi ideał dla Sancha, to jednak pojęcie 
mimetycznej rywalizacji jest w przypadku ich relacji niestosowalne. Zamiast niego należałoby 
raczej użyć terminu „mimesis kooperacyjnej” [cooperative mimesis], a jej opis przypomina 
mediację zewnętrzną Girarda, który – tym razem niesłusznie – oskarżany jest o zbyt wąską 
(tj. konfl iktową) koncepcję imitacji (C.  Morón-Arroyo, Cooperative mimesis: Don Quixote 
and Sancho Panza. „Diacritics” 1978, nr 8, s. 84. Por. P. Henry, Old and New Mimesis in Cer-
vantes. „Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America” 1990, nr 1, s. 79–86). 
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literacki60. Wydaje się, iż takie twierdzenie zakłada brak końcowej przemiany, 
jaką u innych powieściowych postaci odkrywa Girard. 

Istotnie, w momentach poprzedzających samobójczą decyzję Emma jest 
zrozpaczona, ale ten stan stanowi konsekwencję ostatecznej klęski jej me-
tafi zycznych dążeń. Nie znaczy to jednak, że zostają one zakwestionowane; 
oddalają się, ale nie tracą nic ze swojej „prawdy”. 

Dopiero długa scena agonii pozwoli Faubertowi pokazać moment nawró-
cenia, w którym Emma z ulgą wyrzeka się swych pragnień i nadziei z nimi 
związanych, pierwszy raz wykazując szczere zainteresowanie Karolem oraz 
córką.

Zasadniczą kwestią sporną dla kontynuatorów analiz Girarda jest tu ko-
egzystencja obu typów mediacji. Bandera i McKenna postępują bowiem nad-
zwyczaj podobnie – wybierają jeden z nich, a następnie rozszerzają go na 
pozostały. 

Dla Bandery punktem wyjścia jest pośrednictwo wewnętrzne, którego 
obecność w opowieściach wtrąconych nie ulega wątpliwości. Niemniej imi-
tacja, jakiej dokonuje Don Kichot, nie jest z nimi porównywalna. Nawet jeśli 
metafi zyczny aspekt w obu sytuacjach jest identyczny – dlatego i kochanków, 
i błędnego rycerza Cervantes określa mianem szaleńców – to jednak ich per-
spektywa psychologiczna jest inna. Don Kichot nie rywalizuje z Amandi-
sem o konkretny „przedmiot”, a jedynie w różnych okolicznościach stara 
się postępować tak, jak uczyniłby to jego wzór. Nie szuka więc dokładnie 
tego samego, ale czegoś podobnego – a na tym przecież polega mediacja ze-
wnętrzna. Dzięki temu angażuje się w kolejne przygody, mając zawsze tylko 
jednego mediatora. Żaden z amantów natomiast nie jest w stanie dokonać 
zmiany, reorientacji pragnienia na inny obiekt niż ten, który został wskazany 
przez rywala. 

Ponadto, twierdzenie o konkurencji między Don Kichotem a Amandisem 
oparte jest na przekonaniach tego pierwszego. Sam narrator przedstawia tę 
kwestię inaczej, ponieważ rycerz walczy z przeciwnikami, którzy nie są legen-
darni, ale prawdziwi. To oni, a nie Amandis, sprawiają, że Don Kichot oddala 
się od swojego ideału, doświadczając przy tym działania przemocy. 

McKenna postępuje analogicznie, tylko w odwrotnym kierunku, interpre-
tując za pomocą mechanizmu mediacyjnego, w którym tkwi Emma, postępo-
wanie Homaisa. Tymczasem zachowania aptekarza (w tym także językowe) 
wynikają z ewidentnej rywalizacji, jaką toczy on praktycznie z każdym, a jej 
celem jest uzyskanie stosownej pozycji i zaspokojenie własnej próżności.

60 A. McKenna, op. cit., s. 108. 
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Mediacja wewnętrzna w literaturze

1. Czerwone i czarne Stendhala

1.1. Lektura Girarda

Girard zaznacza istnienie mediacji zewnętrznej, niemniej Czerwone i czarne 
jest powieścią, w której dominuje modus wewnętrzny. Stendhal określa go 
mianem próżności lub miłości własnej, w której mimetyzm jest nadzwyczaj 
silny, ale i starannie maskowany. Gdy się jednak pojawi, wywołuje to, co pi-
sarz nazywa uczuciami nowoczesnymi: zawiść, zazdrość i bezsilną nienawiść. 
Girard zauważa, iż każde z nich zawiera ambiwalentny stosunek do rywala, 
w odniesieniu do którego doświadcza się skrajnego uwielbienia i najgłębszej 
urazy. Pierwszy aspekt, w związku z ukrywaniem samej imitacji, jest niemal 
niewidoczny, dlatego wyraźnie pokazana zostaje jedynie awersja, jaką wzbu-
dza ktoś, kto stał się przeszkodą w realizacji pragnienia. 

Metafi zyczny wymiar imitacji także nie jest u Stendhala eksponowany, cho-
ciaż pozostaje zauważalny dzięki różnicy, jaka wytwarza się wśród postaci:

Człowiek pyszny chroni się w powierzchowności i w naśladownictwie właśnie dlate-
go, że czuje drążącą go nicość (…). Niezdolny stawić jej czoła, rzuca się ku Innemu, 
którego, jak mu się zdaje, owo przekleństwo nie dosięgło (PP, 73).

Próżność powstaje z zawiedzionych nadziei, które przekazane zostały 
przez wychowawców, lub z rozczarowania, jakie pojawia się wówczas, gdy 
uzyskanie politycznej niezależności nie przynosi prawdziwej wolności. 

1.1.1. Przestrzeń prywatna

Romans Juliana z panią de Rênal pokazuje zarówno mimetyczne pragnienie, 
jak i prawdziwą namiętność, która nadaje ostateczny kształt tej relacji. 

Pani de Rênal nie jest osobą próżną, dlatego jej miłość jest szczera i rodzi 
się naturalnie. Jednakże nawet u niej pojawiają się momenty, w których za-
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zdrość (np. o swoją pokojówkę) odgrywa dominującą rolę. U Sorela kontrast 
ten jest jeszcze bardziej widoczny, gdyż każdy jego romans powstaje dzięki 
regule mimetycznej: 

Wszystkie najsilniejsze pragnienia Juliana są pragnieniami według Innego. Jego am-
bicja jest uczuciem trójkątnym, karmiącym się nienawiścią do ludzi wysoko posta-
wionych. To ku mężom, ojcom i narzeczonym, to znaczy ku rywalom, biegną myśli 
kochanka w chwili, gdy stawia stopę na szczeblu drabiny; nigdy zaś ku kobiecie ocze-
kującej go na balkonie (PP, 26).

Znamienny jest fakt, że uroda pani de Rênal zostaje przez Juliana odkryta 
dopiero wówczas, kiedy nastąpi jego rozczarowanie po pierwszym zbliżeniu. 
Wtedy bowiem znikła metafi zyczna aura, jaką przypisywał on tej kobiecie ze 
względu na jej związek z rywalem – panem de Rênal. Odtąd Julian poznaje 
prawdziwą panią de Rênal, która coraz bardziej wzbudza w nim autentyczne 
zainteresowanie. 

Oboje zatem przechodzą podobną ewolucję, która niweczy miłość własną. 
Jak bowiem zauważa Girard:

U największych postaci stendhalowskich prawdziwa namiętność następuje po owym 
szaleństwie. Łączy się z błogością spełnienia, jakie osiągają bohaterowie w najwznio-
ślejszych momentach. W Czerwonym i czarnym ulga w agonii kontrastuje z wcześ-
niejszą chorobliwą szarpaniną (PP, 27).

Finał powieści przynosi zasadnicze zmiany przede wszystkim dla bohate-
ra. Szczęście, jakiego doznaje w relacji z panią de Rênal, pokazuje zarazem, iż 
jego stosunek do innych także uległ podstawowej metamorfozie. Julian wy-
zbywa się dawnego buntu oraz ambicji, która mu nieodłącznie towarzyszyła, 
dlatego tłum na sali rozpraw nie wzbudza już w nim negatywnych reakcji. 
Niemniej jednak Stendhal zdecydowanie podkreśla podmiotowy aspekt wy-
zwolenia – Sorel odzyskuje siebie, wyrzekając się dręczącej go próżności. 

Rezygnuje również z więzi, jakie łączyły go z Matyldą de la Mole. Ich cha-
rakter nie ewoluował w analogiczny sposób, ale przeciwnie: prowadził do 
coraz silniejszej mediatyzacji, która swe apogeum osiągnęła w wysiłkach pro-
wadzących do odzyskania Matyldy. Zakończyły się one sukcesem, ponieważ 
Julian ściśle przestrzegał dwóch zasad pośrednictwa wewnętrznego, polega-
jących na ukrywaniu lub udawaniu pragnienia. 

Wyjaśniając pierwsze zjawisko, Girard stwierdza, że rozpowszechniona 
konkurencja powoduje, iż:

Każde ujawnione pragnienie rozbudza lub potęguje pragnienie rywala. Trzeba więc 
ukrywać pragnienie, żeby coś zdobyć. To ukrywanie Stendhal nazywa obłudą. Ob-
łudnik tłumi w swoim pragnieniu wszystko, co może zostać zauważone, to znaczy 
wszystko, co jest porywem ku przedmiotowi (PP, 161). 
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Oszustwo zwiększa zatem szanse sukcesu, ale wymaga także niesłychane-
go wysiłku woli, która będzie całkowicie kontrolowała przejawy zaintereso-
wania przedmiotem. Niwelując wszelkie oznaki, obłuda przypomina religijną 
ascezę, która polega na podobnych wyrzeczeniach. 

Dzięki temu zestawieniu Stendhal zaznacza analogię między transcen-
dencją wertykalną a odwróconą; rola Kościoła w okresie restauracji polegała 
bowiem na tym, że obok autentycznej pobożności harmonijnie funkcjono-
wała w nim udawana religia, będąca wyrazem pragnienia metafi zycznego. 
Rozróżnienie między nimi nie zawsze jest zresztą łatwe, dlatego Sorel często 
myli ojca Picarda z księżmi, którzy zaprzedali się kongregacji. Również jego 
własne „powołanie” nie wynika wyłącznie z oportunizmu, ale jest oznaką 
zdeformowanej religijności. 

Obłudą Julian bezwiednie posługiwał się już w dzieciństwie, kiedy ujaw-
niwszy swą fascynację Napoleonem, postanowił się za to ukarać noszeniem 
ręki na temblaku. Także gdy wyznał miłość Matyldzie, popełnił ten sam błąd, 
dlatego później narzucił sobie okazywanie wobec niej udawanej obojętności. 

Równolegle do tej strategii podejmuje działania, które sprawiają wrażenie, 
że skierował swe uczucia w kierunku pani de Fervaques. Ta symulacja prag-
nienia ma tylko jeden cel, którym jest wzbudzenie zazdrości u Matyldy, kiedy 
marszałkowa istotnie zajmie się niespodziewanym adoratorem. 

Girard zaznacza, iż swój sukces Julian zawdzięcza obłudzie, ponieważ 
dzięki niej odzyskał to, co najważniejsze – dystans. Sorel nigdy by nie zainte-
resował Matyldy, gdyby nie pogarda, jaką stale jej okazywał; i odwrotnie: kie-
dy panna de la Mole porzuca go, jego uczucie gwałtownie wzrasta. Udawana 
z mniejszym lub większym wysiłkiem obojętność zawsze zatem przyciąga, 
ponieważ sprawia wrażenie, że ten kto ją okazuje, pragnie tylko siebie. Reak-
cja ta natychmiast jest kopiowana, powodując ów ruch w kierunku tego, kto 
wydaje się jej twórcą. 

Wzbudzanie i podtrzymywanie tego przyciągania jest celem obłudy, po-
nieważ wbrew pozorom obłudnik pragnie siebie tylko dlatego, że wcześniej 
zapragnęli go inni, których on imituje. Jeśli zatem zrzuci maskę, natychmiast 
przegrywa, gdyż w ten sposób niszczy swą nadzwyczajną, niezależną pozycję. 

Julian popełnił ten błąd, jednakże go naprawia, jak zauważa Girard, dzięki:

zaiste heroicznej obłudzie. Musi odpokutować chwilę szczerości, piętrząc górę 
kłamstw. Kłamie przed Matyldą, przed panią de Fervaques, kłamie przed całą rodziną 
de la Mole. Ciężar wszystkich kłamstw przechyla w końcu szalę na jego stronę; zmie-
nia się kierunek naśladowania i Matylda rzuca się w jego ramiona (PP, 116).

Relacja Juliana i Matyldy pokazuje zatem, że miłość staje się terenem wal-
ki, wykluczając jakąkolwiek wzajemność. Wygrywa ten, kto dłużej wytrwa 
w obłudzie; ten zaś, kto się odsłoni, będzie skazany na ciągłe pragnienie, ale 
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sam nigdy go u przeciwnika nie wzbudzi. Zwycięzca staje się więc panem, 
a przegrany – jak stwierdza Matylda – niewolnikiem, który zrzeka się włas-
nej dumy. Dramat tego typu relacji polega na tym, iż pan, odniósłszy suk-
ces, popada w rzeczywistą obojętność (najpierw Matylda nudzi się Julianem, 
a potem odwrotnie), która potęguje pragnienie niewolnika, wzmagając jego 
cierpienia. 

1.1.2. Przestrzeń publiczna 

Girard zaznacza, że próżność u Stendhala ma wymiar nie tylko prywatny, ale 
również polityczny i historyczny. Prezentacja publicznego aspektu rozpoczy-
na się od rekonstrukcji tego, czym charakteryzuje się prawdziwy arystokrata: 

Szlachetny jest w oczach Stendhala ten, kto pragnie sam z siebie i z całą mocą stara 
się swoje pragnienia zaspokoić. Szlachectwo w sensie duchowym jest więc dokład-
nym synonimem namiętności. Człowiek szlachetny siłą pragnienia wznosi się nad 
innych. Trzeba zatem szlachectwa ducha, by mogło zaistnieć szlachectwo w sensie 
społecznym. Dlatego w pewnym momencie historii oba znaczenia słowa „szlachetny”, 
przynajmniej w teorii, nałożyły się na siebie (PP, 124).

Tego typu koincydencja w dziewiętnastym wieku została bezpowrotnie 
utracona, ale Czerwone i czarne prezentuje jej ostatni relikt w osobie margra-
biego de la Mole. Jego umysł jest niezależny, dlatego zachowuje dystans do 
każdej spośród politycznych ideologii; z tego samego powodu nie osądza on 
ludzi według urodzenia czy majątku, kierując się własnym rozpoznaniem ich 
wartości. Bezinteresownie popiera zatem karierę utalentowanego plebejusza, 
Juliana Sorela, którego nawet przedkłada nad swego syna Norberta, chociaż 
ten zostanie dziedzicem nazwiska i herbu. 

Już w dawnej monarchii współistnienie obu wspomnianych wymiarów 
zostało poważnie naruszone, ponieważ warstwa szlachecka dążyła do su-
premacji nad mieszczaństwem. Stabilizację zapewniała jedynie władza kró-
lewska, która względem wszystkich grup pełniła funkcję zewnętrznego i ab-
solutnie transcendentnego mediatora. Zarówno rewolucja, jak i restauracja 
doprowadziły do upadku autorytetu monarchy, dlatego społeczeństwo, które 
obserwuje Stendhal, pokazuje zbliżenie obu najważniejszych grup. 

Podobny status, jaki w porewolucyjnej Francji przysługiwał szlachcie 
i burżuazji, nie jest jednak niczym idyllicznym. Między nimi toczy się in-
tensywna rywalizacja, która jedynie z pozoru dotyczy przywilejów czy boga-
ctwa, w istocie zaś stawką jest prestiż i zaspokojenie własnej próżności. 

Konkurencja powoduje, że obie klasy upodabniają się do siebie. Proces 
ten jest najbardziej widoczny i zarazem najbardziej komiczny w przypadku 
mieszczan grających role wielkich panów. Girard posługuje się tu przykła-
dem barona Nerwinde’a z Lamiel, niemniej równie dobrej ilustracji dostarcza 
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pani de Fervaques. Marszałkowa jest przywiązana do religii i monarchii, kul-
tywuje wyszukane maniery, a wszystko dlatego, by zapomniano, że jest córką 
przemysłowca. 

W Czerwonym i czarnym Stendhal bardziej jest zainteresowany upadkiem 
arystokracji. Rywalizacja o stanowiska i przywileje niszczy bowiem owo 
szlachectwo ducha, zastępując je nienawiścią. Arystokracja silnie podkreśla 
dzielące ją od klasy średniej różnice, które jednak stają się coraz bardziej ilu-
zoryczne. Ujednolicające skutki współzawodnictwa pojawiają się już w sferze 
obyczajowej: 

Arystokrata pragnie udowodnić Innym, że „zasługuje” na przywileje; to dlatego przej-
muje moralność od klasy, która ją kwestionuje. Postrzegająca siebie oczami miesz-
czan arystokracja kopiuje mieszczaństwo, nawet nie zdając sobie z tego sprawy (PP, 
130–131).

„Terenem”, na którym walka staje się najostrzejsza i najbardziej ostenta-
cyjna, jest jednak polityka. Arystokracja nie jest już ani postawą, ani klasą 
społeczną, lecz przekształca się w partię polityczną (tzw. ultrasi), która zaj-
muje się wyłącznie obroną przywilejów i której program jest prostą negacją 
ideologii rewolucyjnej. 

Klęska ultrasów jest przewidywalna, jednak Stendhala interesują kon-
sekwencje rozpoczętej w ten sposób rywalizacji. W demokracji, tak jak 
w monarchii konstytucyjnej, sfera publiczna zawsze już będzie podzielona, 
a walka stanie się jej regułą. Mechanizm ten pokazuje postępowanie notabli 
z Verrières. 

Pan de Rênal już jako mer prowincjonalnego miasteczka stale konkuro-
wał z Valenodem, a ponieważ należeli do jednego stronnictwa, zatem pre-
teksty nie miały charakteru ideologicznego. Kariera Juliana stała się możliwa 
nie dlatego, iż pan de Rênal dbał o wykształcenie swych dzieci, ale ponieważ 
najpierw sądził, że Valenod nie ma jeszcze preceptora, a następnie wyobraził 
sobie, iż jego rywal też zamierza zatrudnić Juliana. Złudzenie to powstało 
dzięki zręcznej strategii ojca Sorela, który niedwuznacznie dał merowi do 
zrozumienia, że ktoś inny starał się już o jego syna. Nieco później Valenod 
faktycznie złożył taką propozycję, pokazując, iż nie był w stanie uniknąć re-
guł podwójnego pośrednictwa. 

Konkurencja trwa zatem niezmiennie, a kolejnym pretekstem do jej in-
tensyfi kacji są wydarzenia publiczne:

Pan Rênal porzuca ultracyzm przed wyborami w 1827 roku. Figuruje jako kandydat 
na liście liberalnej (…).

Julian uśmiecha się na wieść o politycznej wolcie dawnego pracodawcy. Dobrze 
rozumie, że nic się nie zmieniło. Jeszcze raz chodzi o to, by pokonać Valenoda. Ten 
ostatni jest dobrze widziany przez Kongregację. Zostanie więc kandydatem ultrasów. 
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Panu de Rênal nie pozostaje zaś nic innego, jak zwrócić się ku liberałom, którzy jesz-
cze kilka lat wcześniej wydawali mu się tak niebezpieczni (PP, 139).

Nawrócenie na liberalizm zostało zatem wymuszone regułami rywalizacji 
domagającej się opozycji, która sprawia, iż wszystkie starcia są nie tyle spek-
takularne, ile jałowe. Prezentacja tyrad, które pan de Rênal jako mer wygła-
szał niegdyś przeciwko liberałom, wskazuje zatem na dewaluację dyskursu 
ideologicznego. 

1.1.3. Problemy powieściowej techniki

Stendhal ujawnia pragnienie metafi zyczne za pomocą kontrastu, zestawiając 
próżność z namiętnością. Postacie opanowane przez pierwszą, są liczniejsze 
i stanowią normę; natomiast tych, którzy pragną spontanicznie, jest niewielu, 
należą zatem do wyjątków. 

Opozycja normy i wyjątku jest radykalna, ale – podobnie jak u Cervantesa 
– nie ma charakteru esencjalnego, dlatego często jedna postać reprezentuje 
obie postawy. Jest to uzależnione od tego:

czy pycha, z którą ma do czynienia, jest mniejsza lub większa niż jego własna. Matylda 
de la Mole w salonie swej matki uosabia namiętność, ale w obecności Juliana zmienia 
rolę: to on staje się wyjątkiem, a ona normą. Julian nie jest jednak wyjątkiem samym 
w sobie. W stosunkach z panią de Rênal – pomijając rzecz jasna ostatnie sceny – to on 
ucieleśnia normę, a ona wyjątek (PP, 150).

Stendhal częściej portretuje ludzi próżnych, ponieważ zachowania mime-
tyczne uległy nasileniu i gwałtownemu rozprzestrzenieniu. Jednakże rola, jaką 
pełnią nieliczne i wyjątkowe postacie, ciągle jest znacząca, gdyż bez nich nie 
byłoby ani odkrywczych kontrastów, ani pozostałych efektów estetycznych:

Zwięzłość i błyskotliwa ironia Stendhala zasadzają się na sieci wyjątków, rozciągnię-
tej na całą materię powieściową. Gdy tylko czytelnik zgłębi tajemnice przeciwieństw, 
przy najmniejszym nieporozumieniu między dwiema postaciami wyłania się sche-
mat: namiętność – próżność i ujawnia się pragnienie metafi zyczne (PP, 157).

Owa konfrontacja niejednokrotnie dokonuje się niezwykle subtelnie; 
zwłaszcza tam, gdzie próżność ukrywa się pod maską ideologii. Wówczas pi-
sarz udaje, iż z całą powagą traktuje deklaracje swych bohaterów, zarazem 
jednak doprowadza ich do zetknięcia z kimś, kto akurat stanowi wyjątek. 

Girard stwierdza również, że prezentacja obłudy wymaga osobnej tech-
niki: 

Kariera Juliana w świecie Czarnego jest równie trudna jak kariera wojskowa w świe-
cie Czerwonego. Ale zmienił się kierunek wysiłku. W świecie, w którym pragnienie 
przechodzi przez Innego, działanie prawdziwie skuteczne spoczywa zawsze na Ja. Jest 
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całkowicie wewnętrzne. Pisarz już nie może się zadowolić opisywaniem gestów i po-
wtarzaniem słów postaci. Musi wtargnąć w ich świadomość, ponieważ słowa i gesty 
tylko zwodzą (PP, 161–162). 

Żeby zatem pokazać działanie obłudy, konieczne jest zastosowanie mono-
logu wewnętrznego, gdyż jedynie on zawiera to, co gesty i zachowania staran-
nie ukrywają. Wnętrze postaci nie tylko jest obiektem zainteresowania nar-
ratora; dostarcza również perspektywy, z której oglądana jest rzeczywistość. 
Wybór zależy od tego, kto aktualnie jest osobą dominującą: 

W Czerwonym i czarnym świat powieściowy niemal zawsze widziany jest oczami pana. 
Przenikamy świadomość Matyldy wolnej, obojętnej i nieprzystępnej. Kiedy staje się 
niewolnicą, widzimy ją już tylko z zewnątrz, oczami pana, w którego teraz zmienia się 
Julian. Powieściowe światło z reguły pada na świadomość panującą; kiedy przestaje pa-
nować, snop światła odwraca się od niej i kieruje się ku jej zwycięzcy (PP, 177).

1.2. Glosa Alling

Annika M. Alling przeprowadza krytyczną rewizję lektury Girarda, koncen-
trując się niemal wyłącznie na analizie mechanizmów pragnienia, które Sten-
dhal pokazuje w sferze prywatnej. 

W postępowaniu Matyldy autorka minimalizuje rolę mediacji; uczucie, 
którym ostatecznie córka margrabiego obdarza Juliana, nie jest wynikiem ry-
walizacji z marszałkową, gdyż taka nie miała miejsca. Czynnikiem dominują-
cym jest bowiem obojętność Sorela, która jednakże nie ma charakteru zapo-
średniczonego, ale oznacza wyłącznie binarną relację kochanków. Pragnienie 
Matyldy jest więc obiektywne i przedmiotowe, a dystans jedynie je wzmaga: 

dla Matyldy Julian reprezentuje sposób bycia odmienny od nudnych arystokratów, 
którzy ją otaczają. Julian faktycznie przyciąga Matyldę, ponieważ różni się od innych 
osób z jej salonu nie tylko swym prostym pochodzeniem, ale w równym stopniu od-
wagą, swym namiętnym i dziwnym charakterem. Krótko mówiąc, on reprezentuje dla 
niej coś nadzwyczajnego61.

Analogicznie postrzegane jest pragnienie Sorela, które jest nie tylko bez-
pośrednie, ale również tak silne, że jego istnienie nie wymaga, aby Matylda 
pozostawała niedostępna czy oddalona. Odkąd zatem wyznała mu swe uczu-
cie, relacja między nimi staje się wzajemna i symetryczna. 

Alling przyznaje wszakże, iż początek tej miłości był zupełnie inny. Pier-
wotnie Julian dostrzega przede wszystkim młodych arystokratów, którzy 
admirują pannę de la Mole, dlatego jego zainteresowanie nią ma charakter 

61 A.M. Alling, Le dé sir selon l’autre: é tude du Rouge et le noir et de la Chartreause de Parme á  
la lumié re du «dé sir triangulaire» de René  Girard. Lund 2003, s. 49. 
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mimetyczny. Koncentracja na tych osobach, spośród których najważniejszą 
jest markiz de Croisenois, zawiera zarówno odrazę, niejednokrotnie podsu-
wającą Sorelowi zastosowanie przemocy, jak i dość widoczną fascynację, któ-
ra dotyczy przede wszystkim ich pozycji społecznej oraz prestiżu. 

Nie zostaje jednak wyjaśnione, w jaki sposób owa rywalizacja przekształ-
ca się w miłość. Przejście takie jest dla autorki raczej naturalne: 

Jednakże nie będąc ani spontanicznym w swych źródłach, ani trwałym, pragnienie, 
które istnieje między Julianem a Matyldą, nie jest przez to mniej „prawdziwe”. W isto-
cie bowiem, nie jest oczywiste, jak wydaje się utrzymywać Girard, że pragnienie nie-
spontaniczne będzie z konieczności mniej autentyczne niż pragnienie spontaniczne62. 

Zachowania pani de Rênal pokazują natomiast, że rywal odgrywa drugo-
planową rolę, gdyż zazdrość (o służącą czy tajemniczy portret) w tym przy-
padku ani nie budzi, ani nie intensyfi kuje pragnienia, a jedynie pozwala je 
sobie uświadomić. O wiele ważniejsze są dla niej inne (niemimetyczne) prze-
szkody – obyczajowe, religijne oraz te, które wynikają z oddalenia, a potem 
uwięzienia Juliana. 

Problematyczne jest też jego końcowe nawrócenie. Nie można bowiem 
stwierdzić, czy Sorel nadal nie gra. Skoro dotąd zawsze przybierał kolejne 
maski, nie wiadomo, czy przed śmiercią też tego nie czyni. 

Konkludując, autorka zauważa, iż dwie zasadnicze kwestie, które porusza 
Girard, pozostają nader problematyczne. Zapewne u Stendhala funkcjonuje 
asceza dla pragnienia, niemniej jednak nic nie wskazuje na to, aby mecha-
nizm ten zakładał mimetyzm. Nie ma również dowodów, że pośrednik jest 
adorowany, gdyż poza jednokrotnym zachwytem, który ogarnął Juliana na 
pierwszym balu, osoby z arystokracji wzbudzają w nim tylko niechęć. Rywal 
staje się więc wyłącznie przeszkodą – nie najważniejszą zresztą – która bynaj-
mniej nie skłania do naśladownictwa.

Ostatecznie zatem Alling dochodzi do wniosku, że Czerwone i czarne za-
wiera wprawdzie przesłanki, pozwalające na mimetyczną interpretację, ale 
zarazem nie dostarcza jej całkowitego uprawomocnienia. Dlatego: 

żeby zastosować model Girarda, konieczne jest czasami uzupełnienie sensu tekstu 
Stendhalowskiego i wypełnienie pewnych „pustych miejsc”63. 

1.3. Kontekst socjologiczny: Alexis de Tocqueville

Przedstawiając rozpoznania, jakich dokonał Stendhal w przestrzeni publicz-
nej, Girard stwierdza, że praca powieściopisarza przypomina wykonywane 

62 Eadem, s. 63; por. s. 167. 
63 Eadem, s. 185. 
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przez socjologów eksperymenty. Dokonuje on bowiem niestandardowych 
zestawień i porównań, konfrontując m.in. prowincję z Paryżem czy arysto-
kratów z mieszczaństwem. Celem tych zabiegów jest odpowiedź na pytanie, 
dlaczego ludzie we współczesnym świecie nie są szczęśliwi (por. PP, 123).

Girard uważa zarazem, iż rozwiązując tę zagadkę, Stendhal zbliża się do 
koncepcji, którą wypracował profesjonalny socjolog – Alexis de Tocqueville. 
Podobieństwa między nimi są w Prawdzie powieściowej sygnalizowane kil-
kakrotnie, a opierają się na wspólnie podzielanej zasadzie, zgodnie z którą 
zjawiska społeczne traktuje się bez uprzedzeń, unikając ideologicznej stron-
niczości64. 

Ludzie są nieszczęśliwi, ponieważ są próżni; a są tacy, gdyż nie potrafi ą 
być wolni. U podstaw uzależnienia tkwi niespełniona obietnica, która poja-
wiła się w okresie gwałtownych przemian historycznych. Wydawało się, że 
obalenie despotycznej monarchii każdego obdarzy wolnością; tymczasem re-
wolucja przyniosła tylko likwidację hierarchii i zrównanie wszystkich z sobą. 
Nie oznacza to, że dla pisarza wolność jest niemożliwa; oznacza to jednak, iż:

Starożytne przekonanie, że trudniej jest żyć wolnym niż niewolnikiem, przenika 
całą polityczną i społeczną myśl Stendhala. Na wolność zasługują jedynie ci, którzy 
są zdolni ją zdobyć (…). Jedynie istota silna potrafi  żyć, nie kierując się próżnoś-
cią. W świecie ludzi równych słabi idą na żer pragnienia metafi zycznego i zwyciężają 
nowe uczucia: „zawiści, zazdrości i bezsilnej nienawiści” (PP, 71).

Kwestia ta stoi również w centrum refl eksji Tocqueville’a, który dostrze-
ga, iż rewolucja nie doprowadziła do powiększania indywidualnej i zbioro-
wej wolności. Najważniejszy był bowiem postulat równości, gwarantujący 
wszystkim względny dobrobyt.  Stwierdzając ten fakt, autor zastanawia się, 
dlaczego dawne społeczności były tak bardzo zainteresowane wolnością. Mo-
tywacji nie dostarczał zwykły opór przeciwko despotycznemu władcy, po-
nieważ zamiar uzyskania niezależności znikał tu wraz z usunięciem tyrana, 
a tymczasem prawdziwym złem dla dawnych ludów była jakakolwiek zależ-
ność. Nawet perspektywa zdobycia bogactw nie wydaje się dobrym powo-
dem, gdyż niekiedy wolność je wyklucza, a despotyzm często je oferuje w za-
mian za pewne ustępstwa. Dlatego według Tocqueville’a wolności pragnie się 
bezinteresownie, jedynie dla niej samej: 

tym, co we wszystkich czasach tak silnie wiązało z nią serca niektórych ludzi, były 
jej tylko właściwe powaby, jej własny, od jej dobrodziejstw niezależny urok; a urok 
ten polega na rozkoszy, jaką jest mówienie, działanie, oddychanie bez przymusu, pod 

64 We wcześniejszym artykule (Stendhal and Tocqueville) Girard zaznaczał, że analogie 
dotyczące rozpoznań socjologicznych są u obu autorów ważniejsze od spektakularnych różnic, 
które polegają na zastosowaniu odmiennych stylów i poetyk (por. ST, 43–44). 
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rządami Boga i praw jedynie. Kto w wolności szuka czegoś innego niż ona sama, ten 
został stworzony na niewolnika (DU, 209)65.

Autor zauważa, iż dla niektórych niezależność stanowi niezbywalny ele-
ment istnienia; inni natomiast potrafi ą bez niej funkcjonować i dają się jej 
pozbawić, gdyż nigdy jej nie cenili. 

Ci, którzy nie sprostają wolności, powtarza Stendhal, popadają w próż-
ność. Jej polityczny wymiar obecny w relacjach szlachty i mieszczaństwa zo-
stał przez Tocqueville’a wnikliwie opisany. Wskazuje on przede wszystkim 
na proces upodobniania się obu grup, polegający zarówno na postępującej 
pauperyzacji szlachty przy równoczesnym bogaceniu się mieszczaństwa, jak 
też na coraz bardziej zbliżonym sposobie życia, wychowania i edukacji. 

Jedyną wyraźną różnicę stanowiły przywileje stanowe, dające szlachcie 
znaczne ulgi w kwestiach podatkowych. Fakt ten był przyczyną separacji, 
która polegała nie tylko na braku wspólnych działań, ale i na nieustannym 
podkreślaniu klasowej różnicy. Paradoks polegał na tym, iż nie była ona nie-
przekraczalna (tytuł można było kupić), a jednak stale wzbudzała nienawiść 
ze względu na swoją wagę i eksponowaną pozycję. Im bardziej umowne sta-
wały się zatem bariery społeczne, tym większe – i zawsze negatywne – wzbu-
dzały reakcje:

Te mizerne prerogatywy napełniały zawiścią tych, którzy byli ich pozbawieni, a naj-
bardziej egoistyczną pychą tych, którym one przysługiwały (DU, 133).

Tocqueville zauważa więc związek pomiędzy podobieństwem obu kondy-
cji a postępami, jakie czyni próżność. Dlatego społeczeństwa demokratyczne, 
w których zasada równości jest nienaruszalna, znoszą jakiekolwiek preroga-
tywy, przeciwdziałając w ten sposób podobnym zjawiskom: 

Nienawiść do przywilejów rośnie, w miarę jak stają się one rzadsze i mniejsze; rzek-
łbyś, iż demokratyczne namiętności rozpalają się tym bardziej, im mniej znajdują 
pożywki. (…) Największa nawet nierówność nie drażni ludzi, jeśli wszystkie moż-
liwości są nierówne, jednak najmniejsze nawet różnice wydają się szokujące pośród 
powszechnego zrównania. Ich widok staje się tym bardziej nieznośny, im pełniejsze 
jest zrównanie (OD, 648)66. 

65 W ten sposób odsyłam do: A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja. Przeł. H. Szu-
mańska-Grossowa. Wstęp F. Furet. Warszawa 2005. 

66 W ten sposób odsyłam do: A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce. Przeł. B. Janicka 
i M. Król. Warszawa 2005. Stendhal jeszcze dobitnej pokazuje, do jakich skutków prowadzi 
wznoszenie iluzorycznych barier w sytuacji, kiedy nie da się ich niczym uzasadnić. Julian, 
przebywając w seminarium, znajduje się w gronie kolegów o jednakowym pochodzeniu. Am-
bitny Sorel nie uważa się jednak za równego, dlatego natychmiast jest przez nich prześlado-
wany. Podsumowując swe doświadczenia, stwierdza zatem: „Tak często pyszniłem się w du-
chu, że jestem różny od innych młodszych wieśniaków! Otóż dość długo żyję, aby zrozumieć, 
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Demokracja, usuwając przywileje, nie doprowadziła jednak do likwidacji 
próżności. Tocqueville, analizując konsekwencje równości, dochodzi wręcz 
do przeciwnych wniosków. Przyczyną charakterystycznej melancholii, którą 
Stendhal nazywał „smutną próżnością”, jest bowiem przykre rozczarowanie, 
jakie nieodmiennie towarzyszy człowiekowi demokracji: 

Kiedy wszystkie prerogatywy związane z urodzeniem i majątkiem zostaną obalone, 
gdy każdy ma swobodny dostęp do wszystkich zawodów i o własnych siłach może 
osiągnąć najwyższą pozycję w każdym z nich, wydaje się, że przed ambitnymi ludźmi 
otwiera się zawrotna i łatwa kariera. (...) Jest to jednak mniemanie błędne i doświad-
czenie codziennie je koryguje. Ta sama równość, która każdemu obywatelowi pozwo-
liła żywić wielkie nadzieje, sprawia, że wszyscy obywatele z osobna są słabi; ogranicza 
zewsząd ich siły, a jednocześnie pozwala, by rosły ich apetyty.

Nie tylko sami są bezsilni, ale na każdym kroku napotykają olbrzymie przeszkody, 
których wcześniej wcale nie dostrzegali.

Obalili krępujące przywileje niektórych spośród swych bliźnich; teraz napotykają 
konkurencję ze strony wszystkich. Linia graniczna zmieniła raczej kształt niż miejsce 
(OD, 512–513). 

Okazuje się zatem, że równość tylko pozornie pozwala na realizację prag-
nień związanych ze statusem. Zamiast barier hierarchicznych pojawiają się 
inne: w demokracji rywalizacja dotyczy nie tylko osób podobnych, ale i tych, 
które znajdują się niemal obok siebie. Kiedy autor szuka wyjaśnienia tego 
mechanizmu, stwierdza, iż:

sam ów ustrój w sposób naturalny skłania ludzi, by naśladowali jedni drugich i mie-
szali się ze sobą (…). W czasach demokratycznych nawet ludzie, którzy z natury nie 
są do siebie podobni, pragną tylko upodobnić się do siebie i powielają się wzajemnie 
(…) (OD, 634). 

Stendhal, pokazując współzawodnictwo małomiasteczkowych notabli, 
w pełni potwierdza tę intuicję. Girard zaznacza jednakże, iż analogie między 
pisarzem a socjologiem pozwalają na dodatkowy zabieg, polegający na wy-
prowadzeniu ostatecznych konsekwencji, przed którymi cofnął się pierwszy, 
a które poczynił drugi. Stendhal był bowiem zbyt zajęty przestrzenią prywat-
ną i dlatego nie dostrzegł dokładniejszej paraleli między swymi odkryciami 
a życiem publicznym. 

Girard trafi a na daleko idące wnioski u Tocqueville’a, kiedy rozważa on 
linię ewentualnego rozwoju europejskich społeczeństw. Socjolog zauważa, 
iż równość wszystkich obywateli, będąc nienaruszalną i najsilniejszą zasadą 
demokracji, nie prowadzi do powszechnej anarchii, ale powoduje powstanie 
silnego rządu, któremu przekazane zostają wszelkie przywileje i uprawnienia. 
Proces ten doprowadził już do sytuacji, w której:

że r ó ż n i c a  p ł o d z i  n i e n a w i ś ć” (Stendhal, Czerwone i czarne. Kroniki włoskie. Przeł. 
T. Żeleński (Boy). Warszawa 1982, s. 160). 
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władza społeczna nieustannie powiększa swoje prerogatywy, staje się bardziej scen-
tralizowana, bardziej przedsiębiorcza, absolutna i rozległa. Obywatele są bez przerwy 
pod kontrolą administracji publicznej i każdego dnia, sami o tym nie wiedząc, po-
święcają na jej rzecz kolejne elementy własnej niezależności (OD, 662).

Jakkolwiek Tocqueville nie jest pesymistą, często stwierdza, iż demokracja 
nader szybko prowadzi ludzi do zniewolenia, a tylko niekiedy do zachowania 
suwerenności. Dlatego pokusa tyranii w centralistycznym państwie zawsze 
jest realna, chociaż formy tego despotyzmu będą zupełnie inne67. 

Jeśli zatem równość prowadzi do uzależnienia, to zdaniem Girarda zasada 
ta opisuje proces rywalizacji w domenie publicznej: 

Unaoczniając błędne koło, w jakim zamyka się pragnienie równości, de Tocqueville 
odkrywa ważny aspekt pragnienia trójkątnego. Choroba ontologiczna, jak wiadomo, 
zawsze popycha swoje ofi ary ku „rozwiązaniom” najbardziej sprzyjającym jej pogłę-
bieniu. Pragnienie równości to szaleństwo dające się przewyższyć jedynie przeciw-
nemu i symetrycznemu pragnieniu nierówności – jeszcze bardziej abstrakcyjnemu 
i bardziej bezpośrednio zależnemu od cierpienia, jakie wolność zadaje wszystkim 
istotom niezdolnym mężnie stawić jej czoła (PP, 144).

„Ratunek” przed konkurencją, która powstaje w środowisku podobnych 
sobie ludzi, polega na uzyskaniu bezwzględnej przewagi, jaką jednej ze stron 
daje posiadanie władzy. Dlatego każdy zamierza po nią sięgnąć, wykorzystu-
jąc w tym celu rozmaite ideologie. Symetria opozycji, jaką tworzą, odzwier-
ciedla siłę i nierozstrzygalny charakter skrywanego za nimi konfl iktu. 

Im jednak staje się on gwałtowniejszy, tym mocniej uzależnia od siebie 
obie strony. „Rozwiązanie” okazuje się zatem fałszywe: zamiast zwycięstwa 
powstaje antagonistyczna struktura, której żaden z rywali już nie opuści. Gir-
ard nazywa nowoczesne społeczeństwo totalitarnym właśnie dlatego, iż w ca-
łości składa się ono z tego typu przeciwieństw, w których „przedmiot” sporu 
pozbawiony jest znaczenia68.

67 Jeden z komentatorów opisuje je w sposób następujący: „Namiętności wyemancypo-
wane przez demokrację – pragnienia i ambicje wyzwolone z tradycyjnego hierarchicznego 
porządku i uczynione zmiennymi – dążą do zakrzepnięcia w nowy rodzaj mocy; mocy sa-
mego »społeczeństwa« czy pewnego mechanizmu namiętności zbiorowych, jak gdyby był on 
demoniczną siłą ponad i przeciwko ich woli. Tocqueville widział tę moc głównie w powstaniu 
opinii publicznej, tyranii większości oraz w »opiekuńczym« despotyzmie państwa. Od tego 
czasu »twardy« despotyzm demokracji przejawiał się w ruchach masowych i totalitaryzmie. 
Ale ona ma inne »bardziej miękkie«, mniej namacalne, chociaż nie mniej potężne formy, ist-
niejące również w liberalnej demokracji, takie jak: kultura masowa, mass media oraz rynek” 
(S.L. Gardner, Tocqueville, Girard, and the Mystique of Anti-Modernism [w:] Faith, Reason, and 
Political Life Today. Ed. P.A. Lawler, D. McConkey. Lanham 2001, s. 211; por. ST, 48).

68 Stendhal zapewne przeczuwał ten proces, skoro dwukrotnie wprowadził Juliana w me-
chanizm politycznej rywalizacji. Karierę Sorel zawdzięcza nienawiści, jaką żywią do siebie de 
Rênal i Valenod; natomiast upadek został spowodowany polityczną zemstą tego ostatniego. 
Kara śmierci została bowiem wykonana tylko dlatego, aby nowo mianowany prefekt mógł za-
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1.4. Uwagi

Lektura Girarda nie jest systematyczna, dlatego wydobywa tylko najważniej-
sze mechanizmy, jakie funkcjonują w Czerwonym i czarnym. Warto zatem 
zwrócić uwagę na specyfi czne podwojenia, których obecność sprawia, że me-
diacyjne uwikłanie Juliana jest jeszcze silniejsze. 

Romans z panią de Rênal rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy Sorel prze-
czyta w Pamiętniku z wyspy św. Heleny zalecenia Napoleona dotyczące postę-
powania z kobietami. Początkowy etap starań Juliana nie bez powodu zatem 
przypomina kampanię wojenną, dokonywaną z poczucia „heroicznego” obo-
wiązku. Jednakże kiedy Julian zdobywa wzajemność pani de Rênal, potrze-
buje kolejnej mediacji, której dostarcza zazdrosny mąż. Rywalizacja z panem 
de Rênal jest o wiele intensywniejsza i pokazuje, że jej prawdziwego celu nie 
stanowi kobieta, ale prestiż.

Ten sam proces zachodzi w Paryżu. Młodzi arystokraci, których Julian 
podziwia i nienawidzi zarazem, najpierw wskażą mu Matyldę, a potem będą 
czynili wszystko, aby go od niej oddzielić. Konkurencja z nimi nigdy nie sta-
nie się bezpośrednia, ale to oni sprawiają, iż Sorel zakochuje się w pannie de 
la Mole, a potem niesłychanie cierpi z powodu zazdrości. 

Mediacja ta zostaje wzmocniona przez samą Matyldę, która okazując 
wzgardę Julianowi, jeszcze bardziej podsyca jego pragnienie. 

Każdy zatem romans wikła Sorela w dwa typy mimetycznych zachowań, 
które w Verrières następują fazowo, a w Paryżu współistnieją symultanicznie. 
Już ta różnica sugeruje, że pobyt w stolicy polega na zwiększeniu siły imita-
cji. Dokładna zaś klasyfi kacja tych czterech relacji pokazuje, na czym polega 
ruch pragnienia Juliana. Początek stanowi mediacja zewnętrzna (Napoleon), 
płynnie przechodząca w wewnętrzną (pan de Rênal), która wszakże nie jest 
jeszcze podwójna. Ta bowiem rozpocznie się wraz z działaniami amantów 
(de Croisenois, de Luz, de Caylus) otaczających Matyldę, ale apogeum osiąg-
nie w relacji z dumną margrabianką. Pragnienie Juliana potrzebuje zatem co-
raz większej przeszkody w postaci aktywnego i niezwyciężonego rywala. Ten 
jednakże nie tylko intensyfi kuje cierpienia, ale również coraz silniej od siebie 
uzależnia. Girard ma zatem rację stwierdzając, że „kariera” Juliana polega na 
zmierzaniu w kierunku niewolnictwa. 

Autor Prawdy powieściowej niejednokrotnie zauważał (por. PP, 29), iż 
w Czerwonym i czarnym trójkątna struktura pragnienia często pozostaje za-
kryta. Niemniej, poza tym istnieją fragmenty, gdzie pisarz bezpośrednio ją 

drwić z Kongregacji i księdza de Frilair. Nota bene kwestia rywalizacji i wynikającej z niej 
przemocy jest tym, co – jak podkreślają komentatorzy – raczej dzieli stanowiska Girarda 
i Tocqueville’a (por. S. Marcireau, Le christianisme et l’emergence de l’individu chez René Girard. 
Paris 2012, s. 64–66). 
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analizuje, dostarczając dowodów, które pozwalają na konstruowanie dalszych 
hipotez. Alling zabieg ten uważa za nieuprawniony, jednakże nie zwraca 
uwagi na korzyści, jakie przynosi. Pozwala bowiem wyjaśnić liczne i niestan-
dardowe działania Sorela (zwłaszcza w relacji z Matyldą). Alling rezygnując 
z tych „spekulacji”, musi zatem poprzestać na sceptycyzmie, który prowadzi 
do konkluzji o zbyt zmiennej i ostatecznie niewytłumaczalnej naturze prag-
nienia Juliana69. 

2. W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta 

2.1. Lektura Girarda

Analizę siedmioksiągu Prousta Girard rozpoczyna od zarysowania uderzają-
cych podobieństw (cech wspólnych) z dziełem Stendhala. Obaj pisarze kon-
centrują się na mediacji wewnętrznej, niemniej modus zewnętrzny również 
zostaje przez nich wprowadzony. W obu przypadkach pojawia się on w pa-
ralelnej sytuacji, kiedy dziecko silnie ulega wpływom dorosłych i czytanych 
przez siebie książek. 

W zakresie mechanizmów mimetycznych Proustowskie pragnienie oraz 
Stendhalowska próżność wykazują ścisłe analogie. Obaj pisarze penetru-
ją bowiem domenę zarówno prywatną, jak i publiczną, analizując zazdrość 
między kochankami oraz rywalizację ludzi należących do różnych elit. 

Niemniej, równie ważne pozostają różnice. Dystans między podmiotem 
a jego mediatorem jest u Prousta jeszcze mniejszy, co sprawia, że trójkątna 
natura pragnienia zawsze jest eksponowana, podczas gdy u Stendhala niejed-
nokrotnie pozostawała ukryta. Ponadto zniwelowanie odległości powoduje, 
iż konfl ikty między bohaterami stają się ostrzejsze i przebiegają o wiele dra-
matyczniej. Jak zatem zauważa Girard: 

Im bardziej pośrednik zbliża się do podmiotu pragnącego, tym bardziej mieszają się 
możliwości obu rywali i tym bardziej nieprzekraczalna staje się przeszkoda, którą 
wznoszą między sobą. Nie należy się więc dziwić, że u Prousta egzystencja jest jeszcze 
bardziej „negatywna” i bolesna niż egzystencja Stendhalowskiego pyszałka (PP, 31). 

Obie sfery Proust przedstawia z równą wnikliwością, podkreślając ich 
izomorfi zm. W dziedzinie publicznej pragnienie mimetyczne funkcjonuje 
pod mianem snobizmu. Wyjątkowy charakter tego terminu polega na tym, 
że pochodząc z języka potocznego, właściwie przedstawia naturę mediacji. 
Znakomicie bowiem uwidacznia rolę pośrednika:

69 A.M. Alling, op. cit., s. 64, 119. 
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Snob (…) jest imitatorem. Niewolniczo kopiuje człowieka, któremu zazdrości urodze-
nia, fortuny czy elegancji. (…) Snob nie ośmiela się zdać na osobisty sąd, pragnie wy-
łącznie rzeczy pożądanych przez innych. Dlatego też jest niewolnikiem mody (PP, 29).

Ponadto zaakcentowana zostaje niewielka rola samego przedmiotu, ponie-
waż snobizm równie dobrze może przejawiać się w upodobaniach estetycz-
nych, intelektualnych, jak i tych, zawiązanych z ubiorem czy menu. Snobizm 
wkracza nawet w domenę prywatną, sugerując odpowiedni wybór erotyczny 
za cenę permanentnej zazdrości. Jest zatem zjawiskiem tyleż mimetycznym, 
ile wielowymiarowym, dlatego Proust tak wiele poświęcił mu miejsca. 

2.1.1. Filozofi a snobizmu

Zachowania snoba charakteryzują się nieustanną oscylacją wstydu i pychy. 
Sprzeczność tych postaw jest jednak możliwa do wyjaśnienia na podstawie 
metafi zycznego wymiaru pragnienia. Snob niezwykle dotkliwie doświadcza 
własnej nicości; gardzi sobą i dlatego stara się uciec przed oczekiwaną po-
gardą ze strony innych. Decydując się zatem na nowy styl życia, zamierza 
osiągnąć autentyczny byt. Naśladowanie innych daje więc snobowi złudzenie, 
iż on sam już osiągnął ową pełnię istnienia, a przynajmniej bardzo się do niej 
zbliżył. Stąd pochodzi jego wyniosła pycha, którą okazuje szczególnie wobec 
tych, który nie zostali „wybrani”. 

Metafi zyka snobizmu zakłada, że prawdziwe istnienie przynależy wy-
łącznie do mediatora. W przypadku narratora akceptacja tej przesłanki jest 
szczególnie silna, ponieważ, jak zauważa Girard: 

Marcel tęskni za pewnego rodzaju mistyczną komunią z jakimś indywiduum lub gru-
pą, zamieszkującą, jak sądzi, wyższą sferę egzystencji, zupełnie oddzieloną od pospo-
litego tłumu (P3, 2).

Ujawnienie metafi zycznego aspektu zazwyczaj nie następuje bezpośred-
nio, dlatego Proust posługuje się w tej sytuacji metaforami (i porównania-
mi), które zaczerpnięte zostały z niemal wszystkich religii i kultów. Ich dobór 
został przez pisarza przeprowadzony niezwykle starannie, ponieważ środki 
te oddają zarówno pozycję, którą pośrednik zajmuje, jak i uczucia, których 
wobec niego doświadcza narrator. O ile zatem obecność sacrum w mediacji 
zewnętrznej zostanie pokazana za pomocą odniesień do Starego Testamentu 
i średniowiecznego chrześcijaństwa, o tyle w mediacji wewnętrznej domino-
wać będą aluzje związane z mitologią, czarną magią czy fetyszyzmem. Po-
średnik, będąc bowiem blisko, staje się okrutny i złośliwy, dlatego napełnia 
narratora przejmującym lękiem. 

Dzieje się tak dopiero wówczas, gdy mediacja przybierze formę rywaliza-
cji. Zanim to nastąpi, pośrednik okazuje się olśniewającym bóstwem. Girard 
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analizuje scenę, która przedstawia pierwszą wizytę Marcela w operze. Nar-
rator z uwagą obserwuje arystokratów (przede wszystkim Guermantesów) 
zajmujących wysoko umieszczone loże, które oddzielają od reszty widowni. 
Ich wystrój nasuwa mu skojarzenia akwatyczne, dzięki którym również prze-
bywające tam osoby zmieniają się we wspaniałych bogów klasycznej mitolo-
gii: nimfy, nereidy, trytony. Obraz ten wydaje się niefunkcjonalnym ozdob-
nikiem, a jednak znakomicie odkrywa metafi zykę snobizmu. Przeobrażając 
radykalnie „przedmiot”, pokazuje siłę pragnienia, jakie rodzi się w młodym 
i dobrze wykształconym mieszczaninie. Mitologia natomiast, która ofi cjalnie 
należy już do sfery profanum, podkreśla naiwną i spontaniczną sakralizację 
wszystkiego, co stanie się obiektem percepcji spragnionego transcendencji 
narratora. Dlatego, jak konkluduje Girard:

Dzieciństwu pozbawionemu świętości udaje się ożywić martwe od wieków mity; 
przywraca ono do życia najbardziej wyblakłe symbole (PP, 86). 

Niemal każdy wymiar snobistycznej egzystencji prezentowany jest w ka-
tegoriach rytualnych: Marcel odbywa więc „pielgrzymki” do domu Swanna 
oraz dostępuje „inicjacji” w nową – światową, wiejską, sportową – egzysten-
cję. I odwrotnie: spodziewane wykluczenie sprawia, że salon przeobraża się 
w mistyczny hortus conclusus, w którym nieliczni zażywają nieziemskich roz-
koszy (por. P3, 4).

Przebywanie w arystokratycznym salonie staje się zatem dla snoba uprag-
nione tylko o tyle, o ile osoba gospodarza emanuje nadludzką aurą, której 
tylko wybrani mogą doświadczać. 

Salon Guermantesów dla zafascynowanego nimi Marcela przybiera postać 
ezoterycznej świątyni. Kiedy jednak udaje mu się do niego dostać, przeżywa 
bolesne rozczarowanie, obserwując banalne i schematyczne zachowania. Pi-
sarz pokazuje w ten sposób nie tylko negatywny aspekt posiadania „przed-
miotu”, doprowadzający pragnienie do kresu, lecz także zasadę metamorfozy. 
Przemiana obiektu z najbardziej wspaniałego w najgorszy przedstawia waż-
ny wymiar tej metafi zyki, według której rzeczywistość pozbawiona została 
autonomii. Proust ujął ten problem niemal dyskursywnie, stwierdzając, że 
„»świat« jest królestwem nicości”70. Sąd ten – komentuje Girard (por. PP, 226) 
– należy traktować dosłownie: arystokracja i jej salony nie oferują absolutnie 
niczego, a jednak dla snoba stanowią sferę, w której znajduje się wszystko, co 
najbardziej rzeczywiste. 

Ów kontrast jest nieustannie podkreślany, gdyż dzięki niemu widoczne 
stają się iluzje, w jakich tkwi snob. Sprawiają one, iż jego percepcja, osąd czy 

70 M.  Proust, W poszukiwaniu straconego czasu. Przeł. T.  Boy-Żeleński, t.  5. Warszawa 
2000, s. 324.
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przekonania formowane są na kształt tych, które posiada lub zdaje się posia-
dać ubóstwiany pośrednik. Proust określa te zmediatyzowane wizje „prawda-
mi”, gdyż pomimo że są fi kcyjne, dla snoba mają niepodważalny status. Gir-
ard stwierdza zatem, iż:

Każde pośrednictwo roztacza złudzenia; złudzenia te następują po sobie jako „praw-
dy”, które – uśmiercając wręcz żywe wspomnienie – wypierają prawdy wcześniejsze, 
a za sprawą nieubłaganej cenzury codziennego doświadczenia bronią się przed praw-
dami przyszłymi. Marcel Proust nazywa „Ja” „światami”, które są projekcją kolejnych 
pośrednictw. Każde z tych „Ja” jest całkowicie integralne, niezdolne przypomnieć so-
bie przeszłych „Ja” ani domyślić się przyszłych (PP, 96).

Zatem snobistyczna podmiotowość utworzona jest w sposób sztuczny, ale 
i nietrwały. Pomimo że pozostaje całkowicie zamknięta w obrębie aktualnie 
trwającej mediacji, nie jest wykluczone, iż proces ten zostanie przerwany. 
Rozczarowanie, jakie następuje po osiągnięciu tego, czym dysponował po-
średnik, zawsze powoduje jego detronizację. Nie oznacza to jednak wyzwo-
lenia: snob nie potrafi  istnieć bez odpowiedniego wzorca, dlatego będzie go 
szukał w kimś innym. Na tym właśnie polega następstwo owych „Ja”, które 
zmieniając się, nie komunikują się w żaden sposób. Proust przenikliwie po-
kazał zwielokrotnienie liczby mediatorów, których doborem coraz częściej 
rządzi przypadek. W konsekwencji proces ten prowadzi do rozpadu osobo-
wości, gdyż każdy z jej biografi cznych etapów pozostaje odmienny i niepo-
równywalny. 

Dopóki jednak detronizacja nie nastąpi, pragnienie dokonuje nieustan-
nej deifi kacji pośrednika. Akt ten jest dla podmiotu naturalny, a zarazem 
do tego stopnia intensywny, iż zaangażowanie w kult uważa on za w pełni 
uzasadnione. Snob zawsze bowiem znajdzie odpowiednio szlachetne uspra-
wiedliwienie dla swych poczynań, dzięki czemu nigdy nie rozpozna własne-
go snobizmu. 

Jednakże jego epistemologia nie jest pozbawiona wyników. Girard, anali-
zując relacje między ojcem narratora a Legrandinem, pokazuje, w jaki sposób 
wiedza pierwszego na temat zachowań drugiego staje się coraz pełniejsza. 
Jednakże jej przyrost jest możliwy tylko dlatego, iż ojciec Marcela również 
jest – chociaż w mniejszym stopniu – snobem. Przenikliwość poznawcza 
(względem innych) jest zatem uwarunkowana zasobem własnych doświad-
czeń; natomiast jej rozwój dokonuje się w zależności od przebiegu wzajem-
nych napięć. Im będą one mocniejsze, przybierając formę rywalizacji, tym 
radykalniej będzie zwiększał się zakres wiedzy podmiotu dotyczącej jego 
przeciwnika. 

Z tych powodów epistemologia nigdy nie jest bezinteresowna i neutralna. 
Jak bowiem konkluduje Girard:
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Snoby rozpoznają się w mgnieniu oka i równie szybko zaczynają się nienawidzić, po-
nieważ nie ma nic gorszego dla podmiotu pragnącego niż ujrzenie w całej okazałości 
własnej imitacji (PP, 79–80). 

Odkrycie podobieństwa prowadzi zatem do oburzenia, ponieważ w ten 
sposób podmiot stara się odtworzyć różnicę między sobą a innym. Rezulta-
tem tych prób jest oskarżenie, piętnujące snobizm lub jakąkolwiek inną wadę. 
Proust, pokazując, w jaki sposób np. Legrandin atakuje snobizm a Charlus 
homoseksualizm, dokonuje więc rekonstrukcji sądu etycznego, u którego 
podstaw tkwi silna niechęć do zbyt blisko znajdującego się rywala. Paradoks 
polega jednak na tym, że zrodzone w ten sposób potępienie wraca i dosięga 
tego, kto je pierwszy sformułował. 

2.1.2. Socjologia snobizmu

Jednostkowy wymiar snobizmu znajduje w dziele Prousta uzupełnienie 
w postaci szerszej panoramy przedstawiającej zachowania zbiorowe. W tej 
skali imitacja powoduje powstawanie lokalnych, towarzyskich enklaw, któ-
rych zasięg niekoniecznie jest zdeterminowany geografi cznie; najważniejszy 
jest bowiem fakt, iż należące do niej osoby tworzą odizolowany i niezwykle 
zwarty krąg. Enklawa jest więc oddzielona od tych, którzy do niej nie należą, 
natomiast jej członkowie stale tkwią we wzajemnych relacjach determinują-
cych wszelkie ich poczynania. 

2.1.2.1. Combray

Mieszkańcy Combray są pierwszą społecznością, którą Proust przedstawia 
jako enklawę, określając ją mianem „małego, zamkniętego świata”. Jego za-
sadniczą cechą jest dominacja drugiej, „odśrodkowej” reguły, dzięki której ta 
wspólnota uzyskuje trwałą koherencję. Jak bowiem zauważa Girard: 

W Combray negacja barbarzyńców jest zawsze podporządkowana afi rmacji bóstw 
(PP, 210). 

W rodzinie narratora bogowie są obdarzeni tym większą świętością, im 
dłużej żyją. Dlatego najważniejszym z nich jest ciotka Leonia, która wpraw-
dzie nie podejmuje żadnych działań, ale nadaje sens zwykłym obowiązkom, 
uświęcając je swoim zainteresowaniem. 

W Combray funkcjonuje mediacja zewnętrzna, która nie tylko umieszcza 
bogów w bezpiecznym dystansie, ale sprawia, że naśladowaniu towarzyszy 
szacunek. Dzięki temu duchowa jedność tej wspólnoty jest niezwykle silna 
oraz bezkonfl iktowa, pozbawiona napięć. Jej umacnianiu służą powtarzane 
rytuały (np. tzw. asymetryczna sobota), których znaczenie i działanie znane 
jest wyłącznie osobom wtajemniczonym. 
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Combray jest zatem światem samowystarczalnym i autonomicznym, dla-
tego jego związki z tym, co zewnętrzne, pozostają powierzchowne, a komu-
nikacja – pozorna. Ci, którzy nie należą do lokalnej społeczności, traktowani 
są bowiem jak barbarzyńcy, do których podchodzi się z rezerwą, chociaż bez 
nienawiści. Ten dystans Proust pokazuje szczególnie w wymiarze epistemicz-
nym. Wszystko bowiem, co znajduje się wewnątrz świata, pozostaje dla jego 
mieszkańców znane i rozpoznawalne; każdy zaś nowy „element” może zostać 
włączony w ten system tylko wtedy, gdy zostanie oswojony. Jednakże pro-
ces ten prowadzi zazwyczaj do poznawczych deformacji, których najlepszym 
przykładem jest ocena osoby Swanna. Jego towarzyska pozycja w Paryżu 
pozostaje – wbrew coraz bardziej narzucającym się dowodom – nieznana, 
ponieważ wszystko, co nie mieści się w przyjętych kategoriach, jest perma-
nentnie ignorowane. Dlatego: 

Prawda o Swannie nie przenika do Combray, ponieważ jest sprzeczna ze społecznymi 
poglądami rodziny i jej poczuciem mieszczańskiej hierarchii. Fakty, powiada Proust, 
nie przedostają się do świata, w którym panują nasze poglądy. One nie zasadzają się 
na faktach i nie fakty mogą je zmienić (PP, 204). 

Swann okazuje się zatem „tylko” dawnym mieszkańcem miasteczka, dzię-
ki czemu koherencja uniwersum jest ocalona. Taki jest bowiem ostateczny cel 
owego mechanizmu obronnego, który nie dopuszcza, aby to, co nowe i nie-
znane zakłóciło obowiązujący ład. Ignorancja czy cenzura, jakiej dokonują 
w tym procesie członkowie wspólnoty, określona zostaje (zapożyczonym od 
Maxa Schelera) terminem „zakłamania organicznego”. Polega ono na bez-
wiednej manipulacji danymi doświadczenia, tak aby zgadzały się z – jak do-
powiada Girard – opiniami tego, komu w danej enklawie przysługuje status 
boskiego mediatora (por. PP, 205). 

2.1.2.2. Salon Verdurinów

Salon państwa Verdurinów tworzy kolejną analizowaną przez Prousta enkla-
wę. Jej struktura jest zresztą analogiczna do poprzedniej, zawiera bowiem 
zarówno reguły wewnętrznej konsolidacji, jak i zasady dotyczące traktowania 
obcych. Pierwsze składają się z rytualnych gestów i słów, dzięki którym odda-
wana jest cześć boskiej sztuce. Salon gości zatem wyłącznie poetów, malarzy 
czy muzyków, będących zjawiskowym wcieleniem bóstwa, natomiast Patron-
ka – pani Verdurin – pełniąc funkcję jego najwyższej kapłanki, czuwa nad 
stałym i niezakłóconym przebiegiem obrzędów. 

Każdy, kto nie podziela kultu (i związanych z nim przesądów) lub doko-
nuje jego profanacji, zostaje usunięty z grona wybranych. W przeciwieństwie 
do Combray owa „funkcja eliminacyjna” działa tu o wiele gwałtowniej. Kiedy 
Patronka zorientuje się, że przybyły do salonu za Odetą Swann nie stanie się 
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jednym z „wiernych”, natychmiast doprowadza do zerwania między kochan-
kami, a następnie przestaje przyjmować Swanna.

Te podobieństwa skrywają jednak zasadniczą różnicę, polegającą na zmia-
nie kolejności powyższych praw. W Combray najważniejszy był kult, z którego 
wynikała potrzeba wyznaczenia granic wspólnoty, natomiast u Verdurinów 
dzieje się odwrotnie: zasadnicza funkcja salonu polega na separacji jego człon-
ków i w tym celu powołane zostają artystyczne obrzędy. Takie odwrócenie wy-
muszone zostało przejściem od mediacji zewnętrznej do wewnętrznej. Wbrew 
licznym pozorom bogiem nie jest odległa sztuka, ale księżna Oriana, której sa-
lon stanowi dla Patronki niedostępny i pilnie skrywany przedmiot pragnienia. 
Pani Verdurin nienawidzi księżnej, która jej nie zaprasza, i dzięki tej awersji 
mieszczańska wspólnota uzyskuje wewnętrzną jedność. Oznacza to, że: 

W salonie Verdurinów (…) obrządki jednoczenia są zakamufl owanymi obrządkami 
rozdzielania. Nie odprawia się już ich, by być w łączności z czyniącymi podobnie, ale 
by odróżnić się od tych, którzy ich nie odprawiają. Nienawiść do wszechmogącego 
pośrednika przewyższa umiłowanie wiernych (PP, 210). 

Salon Verdurinów nie posiada zatem żadnej autonomii; istnieje tylko 
dlatego, aby dyskretnie rywalizować z salonem Guermantesów o panowa-
nie w towarzystwie. W rezultacie oba światy pozostają od siebie negatywnie 
uzależnione: księżna znudzona arystokracją marzy o przyjmowaniu artystów, 
a pani Verdurin – przeciwnie – byłaby zaszczycona, goszcząc kogokolwiek 
z Faubourg Saint-Germain. 

W tym symetrycznym układzie księżna długo pozostaje na pozycji domi-
nującej. Jednak wytrwałe skrywanie swojego pragnienia przynosi ostatecznie 
triumf pani Verdurin, która wkracza do pałacu księcia Gilberta de Guerman-
tes, a Oriana coraz rzadziej pojawia się w centrum światowego życia. 

Poślubiając księcia, pani Verdurin zrywa z dotychczasowym „małym kla-
nem” i otwiera salon dla całej arystokracji. Ta konwersja wydaje się tyleż ra-
dykalna, ile zagadkowa, zwłaszcza że wcześniej przekonania Patronki były 
bezlitosne dla „światowych nudziarzy”, a każdemu, komu udowodnione zo-
stały kontakty z nimi (jak np. Swannowi), groziło usunięcie z grona „miłoś-
ników sztuki”. Proust, przedstawiając ideologię, dzięki której pani Verdurin 
sprawuje tyrańską władzę w swym salonie, określa ją mianem szowinizmu. 
Nie należy on jednak do postaw bezinteresownych i bezstronnych. Relacje 
Patronki i Oriany wyraźnie wskazują, że: 

Szowinizm jest owocem (…) rywalizacji. To uczucie negatywne, oparte na nienawiści, 
to znaczy na ukrytym uwielbieniu Innego (PP, 212). 

Zatem pod powierzchnią ofi cjalnej i groźnej niechęci do arystokratów 
kryje się głęboki podziw dla ich pozycji i stylu życia. Dzięki temu pani Ver-
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durin zupełnie naturalnie – w obliczu sprzyjających okoliczności – dokonuje 
końcowej konwersji. 

Identyczny mechanizm Proust szkicuje także w wymiarze politycznym. 
Prezentując narodowe zachowania podczas pierwszej wojny światowej, suge-
ruje, że francuska propaganda jest analogicznym szowinizmem, polegającym 
na manifestacyjnej nienawiści do Niemiec, w głębi której tkwi podziw dla 
germańskiej waleczności i zdyscyplinowania. 

Ścisły związek obu szowinizmów oraz ich strukturalne podobieństwo 
uwidocznione zostają w historii wykluczenia barona de Charlusa. Patronka 
usuwa go, ponieważ jego związki z arystokracją wprowadzały do mieszczań-
skiego salonu wywrotowe i niebezpieczne opinie, grożąc jego rozpadem. Pre-
tekstem ujawniającym tajoną niechęć okazał się koncert Morela, jaki odbył 
się u Verdurinów; baron bowiem zaprosił światową elitę, która nawet nie 
przywitała się z gospodarzami. 

Podczas wojny salon stał się bastionem narodowego ekstremizmu, zatem 
pani Verdurin oskarża Charlusa o szpiegowanie na rzecz Niemiec. Zarzut ten 
ma naturę paradoksalną: z jednej strony jest bowiem fałszywy, i dlatego od-
zwierciedla negatywne nastawienie jego autorki; z drugiej zaś trafnie określa 
postępowanie barona, który tak jak poprzednio agitował za arystokracją, tak 
teraz rozpowszechnia defetystyczne teorie głoszące niemiecką potęgę. Czyni 
tak, gdyż zamknięty dla niego salon, oddziela go od upragnionego skrzypka. 

Niechęć między panią Verdurin a Charlusem przybiera więc formę do-
skonałej symetrii, w której każdy ma dokładnie to, czego brakuje rywalowi. 
Teraz jednak konfl ikt podlega intensyfi kacji: 

„Szowinistycznej” obsesji pani Verdurin przeciwstawia się więc „antyszowinistyczna” 
obsesja barona. Jednakże, wbrew zdrowemu rozsądkowi, przeciwstawne obsesje nie 
dzielą tych dwojga. Nie zamykają ich w dwóch niewspółmiernych światach; pozwala-
ją im zbliżyć się do siebie w komunii nienawiści (PP, 217). 

Złączeni tą negatywną więzią Charlus i Patronka coraz bardziej upodab-
niają się do siebie, stosując analogiczne oskarżenia i ataki. 

2.1.3. Poetyka snobizmu

Technika powieściowa Prousta nie jest jednorodna, ponieważ pozostaje 
w ścisłym związku z kolejnymi fazami, w jakie wkracza mediacja. Dopóki 
pozostaje ona na etapie zewnętrznym – a tak dzieje się w Combray – pisarz 
permanentnie posługuje się techniką qui pro quo. Pozwala ona zestawić dwa 
niewspółmierne systemy percepcji, z których pierwszy jest postrzeganiem 
zapośredniczonym; natura drugiego zaś jest albo neutralna, albo ukształto-
wana przez inną mediację. Proust pokazuje zatem liczne pomyłki związa-
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ne z odmiennym widzeniem i ocenianiem tego samego przedmiotu przez 
mieszkańców Combray i „obcych” (np. Swanna), co niejednokrotnie wywo-
łuje efekt komiczny.

W ten sposób pisarz przedstawia zamknięty i nieprzenikalny charakter 
snobistycznych enklaw, między którymi wszelka komunikacja jest pozorna. 
Wynikają z tego konsekwencje dotyczące ukształtowania linii fabularnej, któ-
re polegają na tym, że: 

żadna intryga nie zawiązuje się na długo. Sceny z Combray (…) są od siebie nieza-
leżne. Porządek chronologiczny prawie nie ma znaczenia, ponieważ każda historia 
stanowi odrębną całość, której istotą jest qui pro quo (PP, 219). 

Rozczłonkowanie tych segmentów jest ponadto wzmacniane refl eksjami 
narratora wyjaśniającego mechanizmy zaistniałej pomyłki. Proust tworzy bo-
wiem dyskurs teoretyczny, określający warunki, które nieuchronnie generują 
powstawanie i działanie percepcyjnych iluzji. 

Druga faza operuje już mediacją wewnętrzną, w której mediator jest bli-
sko, dlatego podmiot starannie ukrywa więź, jaka pojawia się między nimi. 
Jej ujawnienie jest zadaniem narratora, który jednakże nie może się posłużyć 
– jak poprzednio – wszechobecną, „prześwietlającą” intuicją dotyczącą tego, 
co aktualnie się dzieje. Nawet penetracja wnętrza postaci niczego teraz nie 
odkryje, ponieważ ich samooszustwo jest bezwiedne, a przy tym doskonałe. 
Odkrycie mimetycznego wymiaru ich zachowań, dzięki któremu zrozumiała 
staje się ambiwalentna i niestabilna relacja z mediatorem, wymaga zatem in-
nej techniki. Narrator musi nie tylko wybierać znaczące sceny, ale i układać 
z nich odpowiednio długą historię. Wyposażenie narracji w odległą perspek-
tywę temporalną pozwala zaprezentować następujące po sobie konwersje bo-
haterów, które odsłaniają prawdę ich pragnienia. 

Tylko wszechwiedzący narrator potrafi  wykonać takie zadanie, które – 
podobnie jak poprzednio – opatruje wyjaśniającym komentarzem. Boha-
terowie bowiem (poza Marcelem) nie dostrzegają i nie analizują narodzin 
oraz śmierci swoich kolejnych „Ja”. Ich kreacja, odzwierciedlająca ten proces, 
przebiega dwustopniowo: 

W pierwszym momencie Proustowskiego odkrycia postać wydaje się stała i „wierna 
zasadom”, które sama chce sobie narzucić. To moment całkowitego pozoru. Po nim 
przychodzi moment drugi, kiedy jedność ustępuje miejsca różnorodności, ciągłość 
nieregularności, wierność nielojalności (PP, 244–245). 

Istnieje jednakże ostatni, trzeci etap rozwoju mimetycznych struktur, któ-
rego prezentacja znowu wymaga zmiany strategii. Kiedy bowiem mediator 
zbliża się jeszcze bardziej, podmiot zupełnie poddaje się jego wpływowi i traci 
nad sobą kontrolę. Poczynania postaci stają się więc nieprzewidywalne, two-
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rząc niejednorodny zestaw, w którym zachowywanie pierwotnych pozorów 
miesza się z przyjmowaniem niewolniczych postaw. W tym stadium pisarz 
decyduje się wyeliminować aktywną obecność narratora, którego działanie 
ogranicza się do sporządzania katalogu scen. Zasada ta jest konsekwentnie 
zastosowana przy prezentacji Charlusa: 

Od pierwszego pojawienia się barona, w tomie W cieniu zakwitających dziewcząt, zwy-
kle stosowaną technikę Prousta zastępuje technika czystego opisu, obiektywna, niemal 
behawioralna. Charlus jest jedyną postacią, której peror narrator nie przerywa. Długie 
monologi barona są w powieści wyjątkiem. Mówią same za siebie (PP, 248). 

Im bliżej końca, tym częściej pisarz sięga po tego typu rozwiązania, ponie-
waż coraz więcej bohaterów (w tym Marcel) popada w silne uzależnienie. Po-
zostali natomiast w różny sposób znikają ze sceny. Dopiero nagromadzenie 
wyłącznie takich bohaterów tworzy to, co Girard określa mianem powieścio-
wego świata. Międzyludzkie relacje, jakie w nim panują, są zatem niezwykle 
zintensyfi kowane, a także rozbudowane, tworząc rozległe „łańcuchy” wza-
jemnych układów (por. PP, 180, 220–221). 

2.1.4. Odrzucenie snobizmu 

Końcowy etap biografi i narratora pokazuje jego apatię i bolesne doznanie 
pustki, które zostały wywołane śmiercią bliskich osób. Duchowe wyczerpanie 
wzmacnia i przyspiesza postęp jego choroby, dlatego tkwi on w odosobnie-
niu, przebywając poza światowym towarzystwem. 

Samotność przerywa zaproszenie od księcia Guermantes. Podczas tej wi-
zyty narrator niespodziewanie przypomina sobie pewne sceny z dzieciństwa 
i niedalekiej przeszłości. W ten sposób ponownie pojawia się niezwykłe do-
świadczenie, w którym: 

raz jeszcze teraźniejszość i przeszłość są złączone; czas zostaje zastąpiony przez po-
czucie wiecznej młodości, stanowiącej uderzający kontrast z przerażającym spekta-
klem degeneracji i upadku stworzonym przez gości Guermantesów, z których jedni 
postarzeli się tak, że Marcel z trudnością ich rozpoznaje. Marcel wie, że jego własne 
ciało zmierza ku śmierci, ale to nie wprawia go w zakłopotanie, ponieważ jego duch 
właśnie zmartwychwstał dzięki pamięci (P3, 6–7). 

Erupcja pamięci emocjonalnej radykalnie zmienia egzystencję narratora. 
Dzięki niej bowiem dociera on do wspomnienia, które nie tylko przynosi 
bezpośrednią obecność tego, co minęło, lecz także pozwala na jego czysty 
ogląd; umożliwia więc kontemplację, która w bezpośrednim akcie dociera do 
istoty, nie zniekształcając jej kolejnymi złudzeniami. 

Girard podkreśla (por. P3, 7; PP, 87), że pojawienie się pamięci emocjo-
nalnej stanowi tylko jeden z aspektów duchowej konwersji narratora. Uczest-
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niczy w niej także inteligencja, która dociekliwie bada warunki owego do-
świadczenia, stwierdzając, iż jego występowanie zakłada brak jakiejkolwiek 
mediacji. 

W ten sposób odkryte zostaje istnienie i działanie pośrednika. Pełnił on 
funkcję metafi zycznego idola, który nieustannie generował snobistyczne 
pragnienia narratora. W Czasie odnalezionym Marcel wyrzeka się tego prag-
nienia, dokonując jego surowej oceny. Zatem rewersem pamięci emocjonal-
nej – owej ekstazy wspomnienia – jest rozpoznanie i odrzucenie własnego 
mimetyzmu. Oba elementy są nieodłączne; jak bowiem stwierdza Girard: 

Odnaleźć czas to odnaleźć własne wrażenia, ukryte pod opiniami innych; to uznać, 
że owe cudze opinie nie mają z nami nic wspólnego; to zrozumieć, że pośrednictwo, 
dając nam głębokie poczucie niezależności i spontaniczności, w rzeczywistości nas 
ich pozbawia. Odnaleźć czas, to przyjąć prawdę (…), że naśladowało się Innych, żeby 
wypaść oryginalnie w cudzych, ale i we własnych oczach (PP, 43). 

Narrator dostrzega, że imitacja zasadniczo służyła zaspokajaniu miłości 
własnej. Dopiero rezygnacja z pychy pozwala na dotarcie do najgłębszych 
pokładów „Ja”. Wynikiem przemiany jest zatem pokora, która przynosi nie 
tylko samopoznanie, ale i zrozumienie innych. 

2.2. Kontekst socjologiczny: Thorstein Veblen i Vance Packard

W przypadku dzieła Prousta Girard (por. PP, 223) bezpośrednio zadaje pyta-
nie o jego wartość socjologiczną. Wydaje się, że kwestia ta narzuca się z po-
wodu bliskich analogii między Proustem a Stendhalem. Obaj pisarze prze-
prowadzają bowiem wiele zabiegów, które konfrontują zachowania różnych 
sfer społecznych; obaj też stawiają podobne pytania o istotę próżności czy 
snobizmu. 

Socjologia Prousta opiera się zatem na analizie, która nieodmiennie wska-
zuje na absurdalną naturę snobizmu. Jej powodem jest przede wszystkim 
bezprzedmiotowy charakter tego typu zachowań. Snob, podobnie jak czło-
wiek próżny u Stendhala, pragnie uczestniczyć w salonowym życiu Faubourg 
Saint-Germain. Ten z pozoru konkretny i zdefi niowany przedmiot okazuje 
się jednak pozbawiony samoistnych cech. Już bowiem po pierwszej wizycie 
narrator stwierdza, że poziom konwersacji jest tam taki sam, jak wszędzie; 
arystokracja nie buduje swej tożsamości na tradycji, urodzeniu czy władzy, 
a nawet jej mentalność ulega powszechnym stereotypom. Zatem, jak konklu-
duje Girard, Faubourg Saint-Germain:

To przedmiot, którego nie da się wyizolować. Od stu lat Faubourg już nie istnieje. 
A jednak istnieje, ponieważ wznieca najbardziej gwałtowne pragnienia. Gdzie się 
zaczyna, a gdzie kończy? Nie wiemy. Ale snob wie i nigdy nie ma wątpliwości. Zda-
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wałoby się, że jakimś szóstym zmysłem potrafi  z największą dokładnością mierzyć 
światowość salonu (PP, 226). 

Ta iluzja przypisująca najwyższą wartość czemuś, co jej ewidentnie nie 
posiada, jest wynikiem mediacji, której snob ulega niezwykle silnie. Podsta-
wowym aksjomatem Prousta jest zatem przekonanie, że mimetyzm stwarza 
urojone, nierzeczywiste kategoryzacje i oceny. 

Założenie to nie jest bynajmniej oczywiste dla klasycznej socjologii, jed-
nakże Girard (por. PP, 230) znajduje jego odpowiednik w pojęciu konsumpcji 
na pokaz (conspicuous consumption), wprowadzonym do nauk społecznych 
przez Th orsteina Veblena. Jego Teoria klasy próżniaczej od początku odrzuca 
argumentację przedmiotową: 

Gdyby pobudką do gromadzenia bogactw była, jak się to czasem zakłada, chęć zapew-
nienia sobie środków utrzymania lub podstawowych wygód życiowych, wówczas na 
pewnym szczeblu rozwoju gospodarczego ekonomiczne potrzeby społeczności mo-
głyby zostać zaspokojone; skoro jednak walka o bogactwo jest w istocie swej współ-
zawodnictwem o uwarunkowaną majątkiem pozycję społeczną, stymulowanym przez 
nieustanne porównywanie się z innymi – nadzieje na zaspokojenie jej są całkowicie 
daremne (TKP, 31)71. 

Znika zatem obiektywna wartość dóbr, ponieważ stają się one cenne tylko 
o tyle, o ile nie zdobędzie ich konkurent. Rywalizacja wynika z dokonywa-
nych mimowolnie i nieustannie porównań, które generują zawiść czy zamiar 
prześcignięcia innych. Znaczenie posiadanego majątku, na którym zbudo-
wana zostaje pozycja społeczna, zostaje więc uzależnione od tego, jak wielki 
podziw i zazdrość wywoła w danej wspólnocie. Mechanizm doprowadza do 
powstania owej konsumpcji na pokaz, która polega na korzystaniu z włas-
nych zasobów w taki sposób, aby wszyscy wokół mogli się temu przyglądać. 

Veblen zaznacza, że pierwotnie tego typu zachowania pojawiają się w kla-
sie próżniaczej (leisure class), która nie musi pracować i pozwala sobie na 
publiczne marnotrawstwo środków. Socjolog skrupulatnie śledzi najróżniej-
sze formy, za pomocą których manifestuje się konsumpcja na pokaz (np. 
moda, etykieta), jednak zauważa także wpływ, jaki proces ten wywiera na 
pozostałe grupy społeczne. Veblen trafnie rozpoznaje metafi zyczny aspekt 
powszechnej fascynacji arystokracją: 

Niemal boska pewność siebie i władcza uprzejmość człowieka przyzwyczajonego 
do posłuchu i wolnego od trosk o jutro jest przyrodzonym prawem, a jednocześnie 
wyróżnikiem prawdziwego dżentelmena, a w oczach ogółu jest nawet czymś więcej 
– oznaką prawdziwej wewnętrznej wyższości, przed którą nisko urodzony, zwykły 
człowiek z rozkoszą się korzy (TKP, 50).

71 W ten sposób odsyłam do: Th . Veblen, Teoria klasy próżniaczej. Przeł. J. i K. Zagórscy, 
wstęp J. Górski. Warszawa 1971. 
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Równie wnikliwa jest obserwacja dotycząca analogii między zachowania-
mi jednostkowymi i zbiorowymi: 

Motywem działania jest rywalizacja, leżąca u podstaw zawistnych porównań, która 
nakazuje nam zdystansować tych, których przywykliśmy uważać za równych sobie. 
Tę samą myśl wyraża potoczne sformułowanie, że każda klasa społeczna zazdrości 
klasie usytuowanej o jeden szczebel wyżej od niej i stara się z nią rywalizować, a bar-
dzo rzadko porównuje swoją sytuację z sytuacją klasy niższej lub klasy o wiele wyżej 
usytuowanej. Inaczej mówiąc – właściwy poziom, tak jak każdy inny obiekt rywali-
zacji, wyznaczony jest przez obyczaje grupy usytuowanej tuż nad nami w hierarchii 
prestiżu. Powoduje to, że – zwłaszcza w społeczeństwach, w których podziały klasowe 
są nieostre i niewyraźne – wszystkie kryteria przyzwoitego poziomu i konsumpcji 
dadzą się wyprowadzić, poprzez kolejne nieznaczne stopnie, z obyczajów i sposobu 
myślenia klasy najwyższej pod względem społecznym i majątkowym, czyli bogatej 
klasy próżniaczej (TKP, 94–95).

Rywalizacja o prestiż pojawia się zatem zarówno między jednostkami na-
leżącymi do tej samej grupy, jak i w wymiarze ogólnospołecznym, angażując 
wszystkie klasy. Ten właśnie proces najbardziej interesuje Veblena, ponieważ 
w tak dużej skali widoczne stają się zjawiska imitacyjne. Ci, z którymi się 
konkuruje, dostarczają bowiem wzorów (obyczajowych, estetycznych itp.), 
których powielanie zapewni sukces. 

Jednakże najważniejsza obserwacja dotyczy warunków, w jakich ten pro-
ces przebiega. Współzawodnictwo o takim zasięgu byłoby niemożliwe, gdy-
by nie fakt, że nowoczesne społeczeństwo zaciera granice między poszcze-
gólnymi grupami (por. TKP, 77). Veblen wyciąga z tego konkluzje, zgodnie 
z którymi otwarty charakter klas umożliwia awans społeczny, o ile zdolności 
przystosowawcze kandydatów funkcjonują odpowiednio sprawnie. Na tym 
właśnie według badacza polega snobizm (por. KP, 166–167). 

Proust wychodzi z identycznego założenia i pokazuje podobny mecha-
nizm kariery, podkreślając jednakże jej iluzyjną naturę i uzupełniając analizą 
rywalizacji. Społeczeństwo, jakie obserwował pisarz, jeszcze posiadało różne 
klasy, ale ich podział nie miał charakteru zamkniętego. Nie oznacza to, że 
bariery zostały usunięte; przeciwnie: pojawiają się tam, gdzie – jak pokazuje 
przykład Verdurinów i Guermantesów – nie powinny istnieć i funkcjonują 
w sposób niezwykle silny72. Ich powstanie zakłada zatem faktyczną równość, 
i dlatego – jak stwierdza Girard (por. PP, 76, 227) – snobizm jest zjawiskiem 
pojawiającym się wyłącznie w społeczeństwach demokratycznych. 

72 Zasada, według której różnica powstaje nawet przy braku ofi cjalnej hierarchii, była 
zresztą Proustowi znana. Wspomniał o niej explicite, wyrażając następujące przypuszczenie: 
„czyż społeczeństwo nie hierarchizowałoby się sekretnie, w miarę jak by się stawało realnie 
bardziej demokratyczne? To wielce możliwe” (M. Proust, Strona Guermantes. Przeł. T. Boy-
-Żeleński. Warszawa 2000, s. 542–543). 
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Nowe podziały nie mają nic wspólnego z dawnym porządkiem, ponieważ 
za ich powstanie odpowiedzialne jest pragnienie metafi zyczne: 

Snob płaszczy się po to, by zdobyć akceptację ludzi, którym sam z siebie nadał pre-
stiż. Proust bardzo mocno akcentuje ten aspekt. W W poszukiwaniu straconego czasu 
każdy snob jest niemal kimś lepszym od swego światowego pośrednika; przewyższa 
go majątkiem, wdziękiem, talentem. Snobizm jest więc w swej istocie absurdalny (PP, 
76–77).

Zatem drugą (obok bezprzedmiotowej natury) oznaką nonsensownej 
istoty snobizmu jest faktyczna przewaga podmiotu nad swoim mediatorem. 
Nieuzasadniony akt jego uwielbienia prowadzi w konsekwencji do zaciętej 
rywalizacji, która następnie angażuje coraz więcej osób, tworząc odseparo-
wane i wrogie enklawy. 

Mechanizmy ich wzajemnej interakcji zostały dopiero wstępnie rozpo-
znane przez współczesną socjologię73. Przywołany przez Girarda (por. PP, 
230) Vance Packard przeprowadza analizę podziałów, jakie pojawiają się 
w amerykańskiej klasie średniej, która łączy ludzi o takim samym statusie. 
Niemal wszystkie aspekty ich egzystencji – zarówno w wymiarze prywatnym, 
jak i publicznym – podporządkowane są manifestowaniu przynależności do 
określonych układów, jakie w tej klasie funkcjonują. 

Proces ten występuje w wielu dziedzinach, ale najbardziej widoczny staje 
się w obszarze towarzyskim, obejmującym działalność nieformalnych klu-
bów oraz stowarzyszeń. Packard dostrzega ich podwójną rolę, polegającą 
tyleż na integracji danego środowiska, ile na jego separacji względem pozo-
stałych obywateli. W przypadku organizacji o największym znaczeniu druga 
z tych zasad staje się zresztą ważniejsza:

Kluby towarzyskie oraz stowarzyszenia, które oferują swoim członkom prestiż, za-
zwyczaj podkreślają, jak bardzo są ekskluzywne. Żeby zaś być ekskluzywnym, musisz 
wykluczać (SS, 167)74. 

73 Na ten sam fakt zwrócił u nas uwagę Jan Błoński, którego refl eksje (na temat snobi-
zmu i zazdrości u Prousta) wykazują duże pokrewieństwo z interpretacją Girarda. Błoński 
stwierdzał bowiem, iż: „Proust jest entomologiem mikrosocjologii. Albowiem i do tych za-
gadnień zabrała się ostatnio nauka, teoretycznie i doświadczalnie, badając zachowania ludz-
kie w małych grupach społecznych. Być może, że zdołamy kiedyś uchwycić prawa rządzące 
kształtowaniem się przywództwa, przyciąganiem i odpychaniem drobin społecznych, wchła-
nianiem i – przeciwnie – wykluczaniem jednostek z takich lub innych całostek towarzyskich 
i zawodowych. W poszukiwaniu straconego czasu pozostanie zapewne monumentem dokład-
ności i wrażliwości socjografi cznej. Jak już nie raz bywało, pisarz przeczuł i wyraził cały zakres 
problematyki, zaledwie rysujący się przed wyobraźnią uczonych” (J. Błoński, Widzieć jasno 
w zachwyceniu. Szkic literacki o twórczości Prousta. Kraków 1985, s. 57; por. R. Barthes, Pomysł 
na Poszukiwanie. Przeł. M.P. Markowski [w:] R. Barthes, Lektury. Warszawa 2001, s. 82–83).

74 W ten sposób odsyłam do: V. Packard, Th e Status Seekers. An Exploration of Class Be-
haviour in America. Harmondsworth 1961. 
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Mechanizm wykluczania polega na odpowiedniej segregacji, która spra-
wia, że wejście do danego środowiska jest niezwykle trudne. Wymaga to bo-
wiem rekomendacji oraz zgody obecnych członków, o którą usilnie trzeba 
zabiegać. Packard zauważa nawet, iż formą zdobywania takiego poparcia 
– zwłaszcza przez tych, którzy z trudem mogą na nie liczyć – jest aktywna 
działalność w klubach znajdujących się niżej w hierarchii i mających status 
swoistych poczekalni (waiting room clubs)75: 

Jednakże dziś ważniejszym celem zrzeszania się nowobogackich jest udowodnienie 
światu – a zwłaszcza klasie wyższej, do której aspirują – jak znakomitymi, pełnowar-
tościowymi, solidnymi są obywatelami. Ich kluby poświęcone są lokalnemu awansowi 
(SS, 170). 

Funkcjonowanie klubów pokazuje zatem tendencję do tworzenia barier, 
natomiast nieco przysłania ich arbitralny charakter, gdyż kryteria doboru 
członków wydają się solidnie umotywowane. Ale Packard nieustannie zwra-
ca uwagę, że procesy społecznej separacji mogą mieć przyczyny tak nieistot-
ne (por. SS, 65), iż należałoby je określić mianem pretekstów. Nie szuka on 
jednak prawdziwych powodów, na które trafnie wskazał już de Tocqueville, 
pisząc: 

Tak będzie zawsze, można bowiem zmienić ludzkie instytucje, ale nie można zmienić 
człowieka, i niezależnie od powszechnego wysiłku, zmierzającego do zrównania i upo-
dobnienia ludzi, ich osobista duma zawsze będzie poszukiwała okazji do wzniesienia się 
nad ogólny poziom i stwarzała w tym celu elementy nierówności (OD, 581). 

Metafi zyczna geneza tych procesów determinuje również zakres ich wy-
stępowania, który ciągle – jak dopowiada de Tocqueville – pozostaje nie-
uchwytny i niewidoczny. Bariery są bowiem tym silniejsze, im bardziej ukry-
ta jest ich struktura. 

Wartość socjologiczna W poszukiwaniu straconego czasu polega nie tylko 
na tym, że Proust dokonał odkryć podobnych do tych, jakie dotąd stały się 
udziałem nielicznych socjologów. Pisarz bowiem posługuje się również ana-
logiczną metodą, polegającą – jak pokazują prace Veblena i Packarda – na 
modelowym opisie, którego wyniki zostają następnie wykorzystane w pene-
tracji kolejnych sfer. Dlatego rozpoznawszy istotę snobizmu tam, gdzie funk-
cjonuje on w sposób pełny, wręcz przerysowany, pisarz:

znów może zejść z Faubourg Saint-Germain ku mniej rzadkim obszarom życia spo-
łecznego (…). Marcel Proust we wszystkich niemal obszarach egzystencji miesz-

75 W poszukiwaniu straconego czasu funkcję taką pełni salon pani de Villeparisis, który jest 
wprawdzie arystokratyczny, ale niezbyt elitarny. Marcel dzięki protekcji dostaje się do niego 
i w nim dopiero zdobywa zaproszenie do najbardziej ekskluzywnego grona, w jakim przebywa 
księżna Oriana de Guermantes. 
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czańskiej, a nawet proletariackiej, odnajduje trójkątną strukturę pragnienia, jałowe 
przeciwieństwa, nienawiść do ukrytego boga, ekskomuniki i wyjaławiające tabu po-
średnictwa wewnętrznego.

To stopniowe rozszerzanie się prawdy powieściowej powoduje, że termin „sno-
bizm” rozciąga się na najróżniejsze zawody i środowiska. W powieści W poszukiwaniu 
straconego czasu mamy snobizm profesorów, lekarzy, urzędników sądowych, a nawet 
snobizm pokojówek (PP, 229). 

Zarazem jednak w tych niższych warstwach pisarz znajduje nieliczne 
jednostki, które oparły się pokusom snobizmu. Te wyjątki, podobnie jak 
u Stendhala, nie odgrywają dominującej roli w społeczeństwie, przebywając 
na jego marginesie. Należą do nich przede wszystkim babka Marcela, a także 
jego matka, która – niewolna początkowo od snobizmu – stopniowo prze-
chodzi metamorfozę, upodabniając się do tej pierwszej. Do tego grona zalicza 
się również siostrzenica Jupiena, która chociaż jest sierotą i biedną krawcową, 
posiada więcej dystynkcji niż książęta i więcej spontaniczności niż wszyscy 
artyści. 

Girard podkreśla zresztą (por. PP, 231), iż autor W poszukiwaniu… konty-
nuuje dzieło Stendhala ze względu na socjologiczny zakres analiz. Już w Czer-
wonym i czarnym opozycje ogarniały wszystkie warstwy; natomiast pokazu-
jąc, w jaki sposób Charlus i pani Verdurin mieszają rywalizację salonową oraz 
militarną, Proust sugeruje, że pierwsza wojna światowa była precedensowym 
antagonizmem międzynarodowym zrodzonym ze snobistycznej rywalizacji. 

Girard zauważa zatem istnienie pozornego paradoksu w Proustowskiej 
socjologii, która im dokładniej zajmuje się reliktami – takimi jak Faubourg 
Saint-Germain – tym bardziej staje się profetyczna i zapowiada doświad-
czenia wieku dwudziestego. Dzieje się tak dlatego, że metafi zyka pragnie-
nia uzyskała najpierw w kręgach arystokratycznych najwyższą i najbardziej 
skrystalizowaną postać, a dopiero później uległa silnej ekspansji, zagarniając 
wszystkie warstwy i kolejne organizmy zbiorowe.

2.3. Uwagi

Girard podkreśla niesamodzielny charakter snobistycznych salonów, zauwa-
żając, że wszystkie grawitują w kierunku najważniejszego, który prowadzi 
Oriana de Guermantes. Fakt ten powoduje, iż mniejsze enklawy uwikłane są 
w rywalizację nie tylko z samą księżną, ale również – z sobą nawzajem. Proust 
przedstawia ten mechanizm na przykładzie salonów pani Verdurin i Odety. 
Oba „obozy” mają ten sam cel, dlatego przyjaźń między nimi przekształca 
się w niechęć, a następnie w nieskrywaną nienawiść. Ustanie ona dopiero 
wówczas, gdy obie rywalki osiągną sukces, zapewniając sobie trwałą pozycję 
w Faubourg Saint-Germain. 
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Proces jest analogiczny do tego, jaki pojawia się u Prousta w domenie ero-
tycznej, w której kochanek „walczy” zarówno z niedostępną kochanką, jak 
też z innymi rywalami. Obie sfery, zgodnie z intuicją Girarda, charakteryzują 
się zatem izomorfi zmem. Z jednym wyjątkiem: Faubourg Saint-Germain jest 
„przedmiotem”, którym można się podzielić, dlatego pani Verdurin wybiera 
Gilberta, a Odeta – Błażeja de Guermantes. Natomiast w przypadku zazdro-
ści erotycznej „przedmiot” jest tylko jeden, dlatego konkurencja o niego nie 
kończy się tak pokojowo, jak w przypadku zdobywania arystokratycznych 
salonów.
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Wybrane aspekty mediacji wewnętrznej 
w literaturze

1. Pseudonarcyzm 

Dla Girarda ujęcie narcyzmu jako zjawiska interpersonalnego (a nie indy-
widualnego) oznacza, że jego wyjaśnienie zostanie dokonane na podstawie 
mimetycznej teorii pragnienia. Jednakże w przypadku narcyzmu struktura 
trójkątna wydaje się niefunkcjonalna, gdyż jej środkowy element – media-
tor – ewidentnie się tu nie pojawia, sprawiając, że układ posiada wyłącznie 
binarny charakter. 

1.1. Kokieteria

Problem ten rozwiązany zostaje założeniem, zgodnie z którym narcyzm na-
leży do sfery erotycznej, w której pragnienie istotnie nie wymaga odrębne-
go pośrednika. Dlaczego zatem jest mimetyczne? Badając tę kwestię, Girard 
(por. PP, 112) sięga do analiz erotyki, jaką na kartach Bytu i nicości przepro-
wadził Jean-Paul Sartre. Zauważył on, że dla kochanka kobieta rozdwaja się, 
stając się zarazem przedmiotem (ciało), jak i podmiotem. Zasadniczy prob-
lem w doświadczeniu erotycznym polega zatem na tym: 

ażeby byt-dla-siebie innego wynurzył się pod powierzchnią jego ciała, rozciągnął się 
na całe jego ciało, i abym – dotykając tego ciała – dotknął w końcu wolnej subiektyw-
ności innego. Tu tkwi prawdziwe znaczenie słowa posiadanie. To pewne, chcę posiąść 
ciało innego. Ale chcę je posiąść wtedy, gdy ono samo jest „posiadane”, to znaczy 
wtedy, gdy świadomość innego się z nim utożsami. Taki jest nieosiągalny ideał pożą-
dania: posiąść transcendencję innego jako czystą transcendencję, a jednak jako ciało; 
sprowadzić innego do jego prostej faktyczności, ponieważ jest on wtedy w środku 
mojego świata, ale sprawić zarazem, by ta faktyczność była wiecznym uobecnianiem 
jego nicościującej się transcendencji76. 

76 J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Przeł. J. Kiełbasa, P. Mróz, 
R. Abramciów, R. Ryziński, P. Małochleb. Kraków 2007, s. 487–488. 
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Dramat spełnionego pragnienia sprowadza się dla Sartre’a do tego, że zdo-
byte przez kochanka ciało pozostaje „tylko” przedmiotem, który utracił już 
uprzywilejowany status, jakiego użyczała mu kobieca subiektywność. 

Girard wyciągnie z egzystencjalnych rozważań dwa wnioski. Pierwszy do-
tyczy struktury relacyjnej, która w erotyce składa się z podmiotu, mediatora 
oraz przedmiotu pragnienia (ciało). Drugi, mniej już oczywisty, polega na 
obserwacji, że skoro owo posiadanie jest tak rozczarowujące, to kochankowie 
będą go unikać. Girard określa to zjawisko mianem kokieterii, które wyjaśni 
mimetycznymi mechanizmami. 

Wstępnym warunkiem kokieterii jest obojętność, jaką kobieta okazuje 
mężczyźnie. Dla niego jednak stan ten nie oznacza wewnętrznej apatii; prze-
ciwnie: mężczyzna ulega iluzji, według której brak uzewnętrznionego prag-
nienia wynika stąd, iż kobieta kieruje je ku sobie – ku własnemu ciału. Siła 
tego złudzenia polega na tym, że funduje ono metafi zyczny absolut, w ra-
mach którego kobieta jawi się jako osoba autonomiczna. 

„Zakochanie” jest w takiej sytuacji zjawiskiem czysto mimetycznym: ko-
chanek naśladuje domniemane pragnienie kochanki, usiłując zdobyć jej cia-
ło. Jednakże opisując kokieterię, Girard koncentruje się na wpływie, jaki wy-
wiera zachowanie amanta. W tym momencie pojawia się bowiem sprzężenie 
zwrotne: kochanka, widząc skierowane na siebie pragnienie, sama ulega jego 
działaniu i zaczyna je imitować. Jej zainteresowanie sobą jest więc wtórne, 
dlatego wymaga ciągłej obecności kochanka: 

Kokietka nie chce oddać swej cennej osoby, by zaspokoić wzbudzane pragnienia, ale 
jej osoba nie byłaby tak cenna, gdyby owych pragnień nie wzbudzała. Wartość, którą 
sama sobie przypisuje, zasadza się wyłącznie na wartości przypisywanej jej przez In-
nych. Dlatego szuka chciwie potwierdzenia tej wartości; podsyca pragnienia kochan-
ka nie po to, aby im ulec, tylko żeby się im opierać (PP, 112; por. PP, 167; TH, 370–371; 
RD, 195). 

W ten sposób kochanek i kochanka stają się swoimi lustrzanymi odbi-
ciami. Każde z nich jest bowiem zarówno podmiotem, jak też pośrednikiem 
jednego i tego samego pragnienia. Jego nieustanna cyrkulacja jest autentycz-
nym celem kokieteryjnych zachowań, dlatego w ich trakcie sam przedmiot 
– ciało kochanki – ulega marginalizacji, gdyż zostaje mu odebrana samoistna 
atrakcyjność. Ważny jest o tyle, o ile pozostaje niedostępny, odsuwając per-
spektywę spełnienia. 

Girard stwierdza zatem (por. PP, 113), że układ, w którym funkcjonuje 
kokieteria, jest symetryczny i przypomina dwie fi gury o tej samej podstawie. 
Grafi cznie sytuacja przedstawia się więc następująco77: 

77 Por. M.R. Anspach, La boucle émissaire: vers un cercle mimétique non vicieux. „Cahiers 
du CREA” 1983, nr 2, s. 170–176. 
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Precyzując mechanizm kokieterii, Girard niejednokrotnie przywołuje 
Mizantropa Moliera, w którym modelowym przykładem tego zjawiska jest 
postępowanie Celimeny. Jej niefortunny amant – Alcest – krytykując tego 
typu działania, trafnie określa ich naturę: 

Wiem, że nie w twej mocy ukryć swe powaby,
Lecz twa zalotność opór ujawnia zbyt słaby;
Słodycz, z jaką przyjmujesz każdy hołd w ofi erze,
Ich niewczesną gorliwość podsyca w tej mierze;
Pozór nadziei, jaki twe serce rozdaje,
Przykuwa do twych progów tę natrętów zgraję,
I gdyby twa uprzejmość była mniej łaskawa,
Lada kto do jej uczuć nie rościłby prawa (II, 1)78.

Celimena kusi wszystkich, którzy ją odwiedzają, pilnie dbając o to, aby 
jej salon zawsze był wypełniony tłumem adorujących ją amantów (por. TH, 
371). Pojedyncze pragnienie jest niewystarczające przede wszystkim dlatego, 
że kokieteria potrzebuje dystansu, a zatem nie powoduje silnego zaangażo-
wania obu stron. Girard podkreśla (por. PP, 113–114; przypis), iż zachowanie 
to znika w momencie, kiedy kobieta znajdzie się zbyt blisko swego amanta, 
rozpoznając w nim to, co banalne i zwykłe. Wtedy bowiem efekt sprzężenia 
zwrotnego nie nastąpi – kobieta nie będzie imitowała pragnienia, które po-
chodzi od nisko ocenianego wielbiciela. 

78 Molier, Mizantrop. Przeł. T. Boy-Żeleński [w:] Dzieła. Warszawa 1988, t. 2, s. 449.
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1.2. Iluzje narcyzmu

Jaki jest związek narcyzmu z kokieterią? Girard jest przekonany, że oba zja-
wiska są z sobą mylone – to bowiem, co określa się mianem narcyzmu, jest 
ukrytą kokieterią. Zygmunt Freud był pierwszym, który popełnił ten błąd, 
pisząc niezwykle wpływowy esej Próba wprowadzenia pojęcia narcyzmu. Po-
myłka wynikała ze zbyt powierzchownej interpretacji antycznego przekazu, 
którą Girard określił następująco: 

Freud odkrył i nazwał „narcyzm”, podążając za bezkrytyczną lekturą mitu Narcyza; za 
czystym i prostym przepisaniem powierzchownych znaczeń tego mitu (UC, 58). 

Freud zatem założył, że narcyzm rzeczywiście istnieje, natomiast problem 
polega na psychologicznym uzasadnieniu tego zjawiska. Psychoanalityczna 
argumentacja składa się z dwóch zasadniczych tez. Pierwsza dotyczy typów 
erotycznego pragnienia (tj. libidalnej energii), druga natomiast rozdziela je 
między kobiece i męskie podmioty. 

Według psychoanalitycznego rozróżnienia pragnienie posiada dwa mo-
dusy: narcystyczny oraz obiektywny. Pierwszy jest skierowany ku własne-
mu ciału; ewentualnie w kierunku obiektów zastępczych funkcjonujących 
niczym lustro, które odbija i wzmacnia pragnienie, wzbogacając narcy-
styczny podmiot.  Drugi modus jest już autentycznie skoncentrowany na 
przedmiotach czy osobach zewnętrznych. Jednakże, obdarzając ich swym 
pragnieniem, podmiot zubaża samego siebie, pozbawiając się libidalnej 
energii. 

Do narcyzmu posiadamy równe predylekcje (zwłaszcza jako dzieci), ale 
mężczyźni szybciej z niego wyrastają. Kobiety natomiast tkwią w nim długo, 
gdyż jest on zgodny z ich naturą. Ponadto: 

Kobiety takie mają dla mężczyzn największy urok, i to nie tylko z racji estetycznych 
(są bowiem zwykle najpiękniejsze), lecz również wskutek pewnych interesujących 
konstelacji psychologicznych, łatwo bowiem, jak się wydaje, zauważyć, że narcyzm 
danej osoby ma wielką siłę atrakcyjną, dla tych osób, które w pełni wyzbyły się swego 
własnego narcyzmu i dążą do miłości obiektu. Powab dziecka polega w znacznej mie-
rze na jego narcyzmie, samowystarczalności i nieprzystępności, podobnie jak urok 
pewnych zwierząt, które zdają się nie troszczyć o nas, jak np. koty lub wielkie dra-
pieżniki. Nawet wielcy przestępcy i błazny przykuwają naszą uwagę w przedstawieniu 
poetyckim przez narcystyczną konsekwencję, z jaką potrafi ą utrzymywać z dala od 
własnego „Ja” wszystko to, co je pomniejsza79. 

79 Z.  Freud, Próba wprowadzenia pojęcia narcyzmu. Przeł. M.  Poręba [w:] Z.  Rosińska, 
Freud. Warszawa 2002, s. 283. 
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Freud zauważa więc, że męskie obiektywne pragnienie bywa przyciągane 
przez narcystyczną kobietę, ale nie analizuje tej kwestii dokładnie. Stwierdza 
jedynie, iż: 

Jest tak, jakbyśmy zazdrościli im umiejętności zachowywania pogodnego stanu psy-
chicznego, pewnej niezachwianej dyspozycji libido, którą sami niegdyś porzuciliśmy80.

Fragmenty te pozwalają według Girarda dostrzec nie tylko pomyłki au-
tora, lecz także ich przyczyny, chociaż wymaga to lektury prowadzonej z od-
miennej perspektywy. Dlatego Girard przeprowadza mimetyczną analizę 
(por. TH, 370), podążając w dwóch wyznaczonych przez adwersarza kierun-
kach. Pierwszy dotyczy kobiecego narcyzmu, drugi – męskiego zobiektywi-
zowanego pragnienia. Za każdym razem dociekania doprowadzą do podob-
nej konkluzji, zgodnie z którą to, co Freud dogmatycznie rozdzielił, należy 
odpowiednio połączyć. 

Psychoanaliza zakłada, że atrakcyjność narcystycznej kobiety polega nie 
tyle na jej pięknie, ile na obojętności, dzięki której jawi się ona jako osoba 
samowystarczalna. Freud uznaje jednak ten fakt za pierwotny, gdy tymcza-
sem ma on status pozoru: jest maską, fantomem czy raczej strategią, która ma 
na celu wzbudzenie u innych zainteresowania. Strategia ta, stwierdza Girard, 
określana jest mianem kokieterii, a polega na wywoływaniu u mężczyzn kolej-
nych pragnień, dzięki którym kobieta buduje i podtrzymuje swą „autonomię”.

Girard, powtarzając tę diagnozę, uzupełnia ją o element genetyczny. Pier-
wotne doświadczenie kokietki jest bowiem dokładnie odwrotne: samowystar-
czalność rozpoznaje u tych, którzy ją otaczają, natomiast sama dotkliwie od-
czuwa jej brak. Wytrwale zatem dąży do odwrócenia niekorzystnego układu, 
kusząc innych fi ngowanym pragnieniem skierowanym ku sobie (por. TH, 371). 

Niezależność narcystycznej kobiety jest zatem fi kcją, ale Girarda o wie-
le bardziej interesuje kwestia męskiego pragnienia. Skoro bowiem jest ono 
przedmiotowe, a zatem powstało dzięki decyzji o wyrzeczeniu się narcyzmu, 
to dlaczego tak łatwo ulega kokieteryjnej strategii? Dlaczego zatem narcy-
styczne kobiety tak silnie przyciągają mężczyzn? Freud stwierdza, że wybór 
takiego obiektu jest „niespójny” i można by go wytłumaczyć jedynie w ka-
tegoriach zazdrości. Jednak hipotezy tej nie traktuje tak poważnie, by dzięki 
niej odkryć prawdziwą cyrkulację pragnienia81. 

Rozwiązanie tego problemu Girard znajduje u Marcela Prousta, któ-
ry przedstawia sytuacje niezwykle przypominające freudowski scenariusz. 

80 Ibidem. 
81 Girard, zastanawiając się nad tym unikiem, wyjaśnia go systemowymi założeniami 

Freuda. Jeśli bowiem obiektem męskiego pragnienia może być tylko matka (lub jej substy-
tut), to stwierdzenie, że jest nim także narcystyczna kobieta, prowadziłoby do wewnętrznej 
sprzeczności (por. TH, 379–380). 
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W poszukiwaniu straconego czasu zawiera bowiem liczne przykłady, w któ-
rych męskie pragnienie dokonuje transformacji narcystycznego obiektu za 
pomocą analogicznych jak u Freuda metafor. Girard wybiera scenę, w której 
narrator, spacerując po plaży w Balbec, spostrzega grupę młodych kobiet. Ich 
pierwsze ujęcie jest następujące: 

ujrzałem zbliżających się kilka dziewcząt, jeszcze prawie na krańcu digi, gdzie tworzy-
ły osobliwą i ruchomą plamę; równie odmiennych wyglądem i wzięciem od wszyst-
kich osób, jakie przywykłem oglądać w Balbec, jak mogłoby być, przybyłe nie wia-
domo skąd, stado mew, gdy drepcąc po plaży – przy czym zapóźnione odganiają, 
podfruwając, poprzednie – odbywają swoją przechadzkę w celu równie zagadkowym 
dla letników, których ptaki zdają się nie widzieć, jak jasno określonym dla ich ptasiego 
umysłu82. 

Wykorzystanie metaforyki ptaków powoduje, że postacie zaobserwowa-
nych kobiet jawią się narratorowi jako istoty o zupełnie pozaludzkiej naturze, 
których zachowania pozostają dla wszystkich nieodgadnione (por. N, 367; 
TH, 384). W ten sposób bariera, jaka powstaje między obserwatorem a nimi, 
osiąga maksimum, intensyfi kując jego pragnienie: 

Ten zagadkowy świat jest znowu światem pośrednika; Inny kusi tym bardziej, im 
mniej jest osiągalny; a tym mniej jest osiągalny, im bardziej pozbawiony ducha, im 
bardziej instynktowny automatyzm bierze w nim górę (PP, 292).

Efekt zostaje ponadto wzmocniony dalszą obserwacją narratora, który 
zauważa, że więzi panujące w tej grupie są niezwykle silne, tak iż nadają jej 
spójny i zamknięty charakter. Tłum nie jest w sanie rozdzielić „bandy”, która 
zresztą nie interesuje się nikim, sprawiając wrażenie doskonale samowystar-
czalnego zespołu (por. TH, 384). 

Jego zachowanie jest nietypowe i fascynujące – dziewczęta z nonszalancją 
odnoszą się do towarzyskich reguł, sprawiając wrażenie, że żadne normy ich 
nie dotyczą (por. TH, 387). Mijani zatem ludzie są dla nich jedynie przed-
miotem kpin i niewybrednych żartów, w których zawarty zostaje pewien po-
tencjał przemocy, służący wykluczaniu wszystkiego, co zewnętrzne (por. TH, 
385–386). 

Dziewczęta zdają się posiadać niespożytą energię. Narrator podkreśla ich 
młodość oraz wysportowane ruchy, świadczące zarazem, że wszelka autore-
fl eksja jest im obca. W ten sposób jednak umieszcza siebie po przeciwnej 
stronie, którą znamionuje słabość, choroba oraz nadmierny intelektualizm 
(por. TH, 386; PP, 290). Sądzi więc, iż nigdy nie dostanie się do tej grupy, 
dlatego tym bardziej tego pragnie:

82 M. Proust, W cieniu zakwitających dziewcząt. Przeł. T. Boy-Żeleński. Warszawa 2000, 
s. 438. 
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A jednak przypuszczenie, że mógłbym być pewnego dnia przyjacielem jednej z tych 
dziewcząt, że te oczy, których nieznane spojrzenia uderzały mnie chwilami, igrając 
po mnie bezwiednie, niby promień słońca na murze, mogłyby kiedy mocą cudow-
nej alchemii przepuścić przez swoje niewysłowione cząsteczki ideę mego istnienia, 
jakąś sympatię dla mojej osoby, że ja sam mógłbym kiedyś zająć miejsce pośród nich 
w orszaku, którym ciągnęły wzdłuż morza – ta myśl zdawała się w sobie mieścić 
sprzeczność równie nierozwiązywalną, co gdybym przed jakimś attyckim fryzem lub 
freskiem wyobrażającym pochód uważał za możliwe, ja, widz, zająć miejsce między 
boskimi celebrantami jako ich kochanek83. 

Wątek religijny, wprowadzony za pomocą aluzji do historii sztuki, odsłania 
najgłębszy wymiar pragnienia. Sakralizacja przedmiotu pokazuje, iż tym, czego 
podmiot przede wszystkim szuka, jest absolutne istnienie (por. TH, 388). 

Narcystyczne kobiety u Prousta przypominają zatem (zgodnie z metafo-
rami Freuda) zwierzęta, dzieci, przestępców oraz humorystów. Ten ciąg prze-
obrażających ujęć buduje efekt „samowystarczalności i nieprzystępności”, 
jednakże pisarz wyraźnie zaznacza iluzyjną jego naturę. Spacerujące kobiety 
już przy pierwszym spotkaniu okażą się nie tylko banalne, ale i zafascynowa-
ne samym obserwatorem. 

Jeśli zatem jego pragnienie dokonuje takiej metamorfozy, to dlatego, że 
potrzebuje różnicy – im bardziej radykalnej, tym lepiej – aby się rozwijać 
(por. TH, 391). Narrator jest w pełni świadomy tego mechanizmu: 

I bez wątpienia, to, że nie było między nami żadnego wspólnego nawyku – jak i żadnej 
wspólnej myśli – musiało mi utrudniać zbliżenie się z nimi i spodobanie się im. Ale 
może też dzięki tym różnicom, dzięki świadomości, że w skład natury i działań tych 
dziewcząt nie wchodzi żaden element, który bym znał i posiadał, po sytości następo-
wało u mnie pragnienie – podobne temu, jakim płonie wyschnięta ziemia – pragnie-
nie życia, które moja dusza, dlatego że go nie otrzymała dotąd ani kropelki, wchłonę-
łaby tym chciwiej, wielkimi haustami, z tym doskonalszym nasyceniem84. 

Pragnienie idealizuje, a nawet sakralizuje tę przeszkodę, nie tylko dlatego, 
aby uzyskać odpowiednie warunki rozwoju. Szuka absolutu, samowystar-
czalnego bytu; czyni zaś tak dlatego, że doskonale wie, iż sam tego rodzaju 
autonomii nie posiada. Marcel dotkliwie doznaje tego braku; jego autodo-
świadczenie niejednokrotnie bowiem oscyluje na granicy nicości. Dlatego 
jego pragnienie natychmiast osiąga poziom metafi zyczny – dziewczęta przy-
ciągają go tylko o tyle, o ile pojawiają się w grupie, ponieważ wówczas naj-
silniej emanują nieziemską niezależnością (por. N, 367). Girard dochodzi 
zatem do wniosku, że pisarz, przedstawiając doznania narratora, ujmuje je 
zawsze w odpowiednim układzie odniesienia: 

83 Ibidem, s. 446–447. 
84 Ibidem, s. 446. 
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U Prousta pragnienie może być ukierunkowane w tym samym czasie zarówno na 
siebie i na innego, ponieważ najważniejszą „sprawą” dla zubożałego, a nawet nieist-
niejącego podmiotu jest zdobycie u bogatszego podmiotu tego, czego mu brakuje; lub 
– jeśli wolicie – jest osiągnięcie „samowystarczalności” kosztem czy na wzór podmio-
tu, którego pragnie, a który już jest, lub wydaje się, „samowystarczalny”. 

Nic nie jest zatem bardziej logiczne niż powierzchownie paradoksalna koniunkcja 
koncentracji na sobie i na innym (N, 368; por. N, 372–373; TH, 369, 375; I6, 12–13). 

Prawdziwa cyrkulacja pragnienia polega na tym, że podmiot dociera do 
siebie wyłącznie dzięki innemu. Każdy zatem chciałby zostać Narcyzem, ale 
zawsze okazuje się to niemożliwe bez zewnętrznej pomocy. Ten zapośred-
niczony kontakt z samym sobą jest osiągany różnymi metodami: kobieta 
stosuje wobec mężczyzn kokieterię, a mężczyzna ulega fascynacji, adorując 
nieosiągalny ideał. 

1.3. Pseudonarcystyczne strategie 

Esej Freuda okazał się wpływowy nie tylko w zakresie psychoanalitycznych 
dociekań, lec także w obrębie estetyki. Pomimo wyczuwalnej niechęci do nar-
cyzmu, usankcjonował on jego istnienie zwłaszcza w literaturze, gdzie zarów-
no poeta, jak i jego bohater obdarzeni zostali przewyższającą wszystkich nie-
zależnością własnego „Ja” (por. TH, 394). Funkcjonowanie tego mechanizmu 
Girard zauważa szczególnie w estetyce romantyzmu i symbolizmu: 

W narcyzmie freudowskim, jak również w odpowiadającym mu narcyzmie litera-
ckim XIX i XX wieku widzimy mit uwierzytelniony przez pragnienie, które odtąd 
wie dobrze, że aby posiąść pożądany obiekt, trzeba zawsze ukrywać własne porażki, 
pokazywać się zawsze jako posiadacz owej wspaniałej autonomii, której tak naprawdę 
rozpaczliwie szukamy u tego drugiego. Narcyzm jest odwróceniem prawdy. Mówimy, 
że kusi nas to samo, a zawód sprawia nam wszystko inne, a tak naprawdę kusi nas 
wszystko inne, a to samo rozczarowuje (…) (SP2, 105; por. TH, 338). 

Zatem właściwa perspektywa oglądu zakłada strategię demistyfi katorską. 
To bowiem, co pozostaje na powierzchni, dostarcza ujęcia nieadekwatnego, 
dlatego Girard albo będzie termin ten brał w cudzysłów, albo przekształci go, 
nadając mu miano pseudonarcyzmu (por. R, 148)85. 

Jakkolwiek badacz jest przekonany (por. TH, 398), że pisarze nie mają wy-
łączności na dokonywanie demaskatorskich zabiegów, to jednak ich działania 
osiągają najlepsze rezultaty. Proust koncentruje się jeszcze na momencie ne-

85 Istotę tego terminu trafnie wyjaśnia jeden z komentatorów: „Bardziej adekwatnie 
mówiąc, zjawisko to powinno zatem zostać określone terminem »pseudonarcyzmu«, ponie-
waż narcyzm jest ostatecznie formą wzajemności przybierającą maskę braku wzajemności” 
(R. Doran, Editor’s Introduction: Literature as Th eory [w:] R. Girard, Mimesis & Th eory. Essays 
on Literature and Criticism, 1953–2005. Ed. by R. Doran. Stanford 2008, s. xxi. 
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gatywnym, ujawniając fałszywy charakter narcystycznej mitologii, natomiast 
dalszą analizę pseudonarcystycznych strategii Girard znajduje w dwóch ko-
mediach Williama Szekspira. 

1.3.1. Antynomie

Uboczny wątek Jak wam się podoba przedstawia intrygujący związek, w któ-
rym Phebe zajmuje dominującą pozycję, tyranizując zupełnie uległego jej 
Silviusa. Z perspektywy zewnętrznego obserwatora Rosalinda dostrzega, iż 
niewolnicze przywiązanie Silviusa działa przeciwko niemu, ponieważ umac-
nia wysoką samoocenę wybranki. Rosalinda tłumaczy więc amantowi: 

To nie zwierciadło 
Ale ty jeden jesteś jej pochlebcą 
I dzięki tobie widzi się piękniejszą
Niż wówczas, gdy patrzy w lico własne86 (III, 5).

Phebe postępuje dokładnie według reguł kokieterii. Girard szuka jednak-
że odpowiedzi na pytanie o skutki takiej sytuacji. Pierwszy, na który Szekspir 
zwraca uwagę, polega na braku wzajemności. Phebe nie pokocha Silviusa, 
gdyż każde jej pragnienie jest wtórne, całkowicie skoncentrowane na kopio-
waniu już istniejącego. Między kochankami krąży zatem tylko jedno pragnie-
nie, blokując powstanie takiego, które byłoby niezależne. 

Drugi skutek jest już ściśle związany z tą cyrkulacją: 

Patetyczny Silvius nie tylko zaopatruje Phebe w pragnienie, które umożliwia jej od-
rzucenie go, ale sam z kolei imituje to odbite pragnienie, tj. pragnienie pierwotnie 
pochodzące od niego – w ten sposób jest jeszcze bardziej ujarzmiony niż dotych-
czas. To błędne koło ciągle zwiększa pychę Phebe i pogardę Silviusa do siebie samego. 
To współwytwarzanie się pogardy do samego siebie i miłości własnej jest mimetyczną 
reprodukcją pierwotnego pragnienia Phebe przez Silviusa, potencjalnie nieskończo-
nym procesem wzajemnej imitacji (STZ, 130). 

Pogarda dla samego siebie wynika stąd, iż Silvius wie, że pragnąc Phebe, 
sam nigdy nie stanie się obiektem jej pragnienia. Jego miłość własna nie bę-
dzie zaspokojona, zatem poziom samoakceptacji systematycznie będzie ma-
lał. Wszystko, co kochankowi zostaje, sprowadza się do uwielbiania Phebe, 
która z tego powodu traktuje go jak niewolnika. Girard dopowiada jednak, że 
ta przegrana jest przewidywalna, ponieważ ten, kto – jak Silvius – pierwszy 
wyzna swoje pragnienie, zawsze skazany jest na porażkę. 

86 W. Shakespeare, Jak wam się podoba. Przeł. M. Słomczyński [w:] Dzieła wszystkie, t. 3. 
Kraków 2004, s. 292.
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1.3.2. Perypetie

Zarówno w Jak wam się podoba, jak i w Wieczorze Trzech Króli Szekspir za-
stosował ten sam pomysł pozwalający na dokonanie zwrotu akcji. W obu 
sztukach pojawia się pseudonarcystyczna kobieta, która potrzebuje adorato-
ra (Silvius) lub nawet całego ich orszaku (dworzanie Olivii), dzięki którym 
jej miłość własna nieustannie wzrasta. Jednakże w pewnym momencie ten 
stan zostaje zakwestionowany, a dzieje się to za sprawą gościa, którym jest 
kobieta w męskim przebraniu. Phebe odwiedza Rosalinda, a Olivię – Viola. 
Obie zachowują się niestosownie i arogancko. Rosalinda i Viola otwarcie bo-
wiem wyrażają swoją dezaprobatę wobec sposobu traktowania przez te ko-
biety swoich amantów. Zamiast jednak nagany, postępowanie gości spotyka 
się z zupełnie innym przyjęciem. 

Phebe odpowiada Rosalindzie następująco: 

Słodki młodzieńcze, możesz mnie strofować
Choćby rok cały. Tego strofowania 
Milej mi słuchać niż jego umizgów87 (III, 5).

Natomiast Olivia wyznaje Violi (posługującej się imieniem Cesario): 

O, jakże pięknie mu jest z tą pogardą
I gniewem, który tak rozchyla wargi!
Zbrodnia ujawnia się nie z taką mocą
Jak skryta miłość – dla niej dzień jest nocą. – 
Cesario, klnę się na róże wiosenne,
Dziewictwo, honor i wszystko, co cenne,
Że kocham cię pomimo twej złości 
I skryć nie umiem mojej namiętności88 (III, 1).

Wynikiem obu wizyt jest reorientacja pragnienia: Phebe zakochuje się 
w Rosalindzie, a Olivia – w Violi. Ta nagła zmiana jest niewytłumaczalna 
przy założeniu, że bohaterki posiadają trwały, esencjalnie określony charak-
ter. Girard jest jednak przekonany, iż Szekspirowskimi postaciami rządzą 
wyłącznie mimetyczne prawa, a zgodnie z nimi eksplikacja tak niekonse-
kwentnego zachowania okazuje się możliwa. W obu przypadkach zachodzi 
bowiem podobny proces: 

Miłość własna lub pragnienie samego siebie, aby się uwiecznić, muszą ujarzmiać 
wszelkie pragnienia wystawione na działanie swojego rzekomo nieodpartego czaru. 
Jeśli jakieś pragnienie pozostaje obojętne i nie przyłącza się do tego jednomyślne-
go kultu, zagraża samemu jego istnieniu. Aktualne bożyszcze, czyli Phebe, postrzega 

87 Ibidem. 
88 W. Shakespeare, Wieczór trzech króli. Przeł. M. Słomczyński [w:] Dzieła wszystkie, t. 3, 

s. 389–390. 
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owo dysydenckie pragnienie jako bardziej pociągający model niż ona sama, jako sil-
niejszą miłość własną, niedościgłą autonomię, i właśnie to naprawdę oznacza miłość 
Phebe do Rosalindy od pierwszego wejrzenia (STZ, 132). 

Mechanizm jest zatem znany: obojętność – w tym przypadku nie uda-
wana, ale prawdziwa – wywołuje podobne złudzenie samowystarczalności, 
któremu nie sposób się oprzeć. Jednakże taka zmiana mediatora wymaga 
rezygnacji z uprzywilejowanej pozycji, dlatego zamiast zaspokajania miłości 
własnej przy pomocy amantów, podmiot sam oddaje się w niewolę. 

Girard podkreśla, że jeśli ta konwersja jest możliwa, to oznacza, iż pseu-
donarcyzm jest zjawiskiem niestabilnym, gdyż przy większej skali trudno 
podporządkować sobie wszystkie potencjalne pragnienia; jest też słaby, po-
nieważ uzyskane dzięki licznym adoratorom samouwielbienie nie wytrzymu-
je najmniejszej konfrontacji. 

Tak naprawdę – konkluduje Girard – każdy pseudonarcyz podejrzewa, że jego wielbi-
ciele czczą fałszywego bożka i zawsze j u ż  jest przygotowany na własną klęskę (STZ, 
141). 

1.3.3. Porażki

Tym, który wysłał Violę z poselstwem, był książę Orsino. Jego uczucie do 
Olivii wciąż pozostaje nieodwzajemnione, dlatego nie ustaje on w miłosnych 
staraniach. Równolegle jednak książę snuje refl eksje dotyczące sytuacji, w ja-
kiej się znalazł, a jego rozważania według Girarda stanowią przykład teore-
tycznej postawy Szekspira wobec kwestii pragnienia (STZ, 148). Podejmując 
ten temat, Orsino wygłasza dwie mowy. Pierwsza jest patetycznym hymnem:

Duchu miłości, jakiś ty porywczy
I głodny, że tak bezwzględnie pochłaniasz 
Wszystko jak morze! Cokolwiek tam wpadnie,
Choćby najlepsze było i najdroższe,
Traci natychmiast swą wartość i cenę!
Tyle obrazów ukazuje miłość,
Że mieści w sobie całą wyobraźnię89 (I, 1).

Druga natomiast stawia problem marności kobiecego uczucia: 

Nie ma kobiety, której pierś jest zdolna
Wytrzymać bicie takiej namiętności,
Jaką me serce obdarzyła miłość.
Serce kobiety tyle nie pomieści
Gdyż jest zbyt małe. Niestety, ich miłość
Można pragnieniem zwać; nie ma siedziby

89 Ibidem, s. 333.
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W wątrobie, ale w podniebieniu. Cierpi 
Na nasycenie, przesyt, wreszcie mdłości.
Lecz w moim głód jest ogromny jak morze
I tyleż może przełknąć. Nie chciej równać
Miłości mojej ku Olivii z taką,
Którą kobieta da mi90 (II, 4).

Obie tyrady różnią się tonacją, jednak nie tylko dotyczą tej samej kwe-
stii, ale nawet posługują się podobną metaforyką akwatyczną. Dlatego Girard 
przeprowadza ich zestawienie, dzięki któremu ujawnia się prawdziwa strate-
gia Orsina. 

Pierwsza mowa formułuje regułę, zgodnie z którą pragnienie znika na-
tychmiast po swoim spełnieniu. Jeśli bowiem zdobyty przedmiot traci jaką-
kolwiek wartość, to właśnie dlatego, że nie jest już upragniony (por. STZ, 
144). Tak sformułowaną zasadę Orsino odnosi do swych uczuć, ale znamien-
ne jest, iż nic nie wspomina o Olivii. Uczyni to dopiero w drugiej tyradzie, 
w której regułę wyczerpania przypisze właśnie jej, a nie sobie. Jego bowiem 
własne pragnienie jawi się teraz jako niemożliwe do zaspokojenia. Sprzecz-
ność obu wypowiedzi Girard wyjaśnia następująco: 

Orsino z drugiej mowy jest niezaspokojonym kochankiem zdominowanym przez 
głos niezaspokojonego pragnienia. Sprzeczność między mowami potwierdza prawo, 
które Orsino sam najpierw formułuje: pragnienie z d a j e  s i ę  wieczne i niewyczerpa-
ne, dopóki pozostaje niezaspokojone, i ani minuty dłużej. Druga mowa jest logicznie 
sprzeczna z pierwszą, gdyż jest głosem daremnego pragnienia Olivii, podczas gdy 
pierwsza jest głosem przesycenia (STZ, 150). 

Zatem pierwsza tyrada podsumowuje rozczarowania, jakich doświadczał 
książę, zdobywając i porzucając kolejne kobiety. Druga natomiast przedsta-
wia aktualną sytuację Orsina, który jest permanentnie odrzucany przez Oli-
vię. Wystarczyło, iż nie zareagowała ona na jego awanse, okazując obojętność, 
a już jego pragnienie osiągnęło maksymalny poziom, łudząc swą nieznisz-
czalną potęgą. 

Orsino w dużej mierze zdaje sobie sprawę z reguł pseudonarcyzmu, dla-
tego zaskakujący jest fakt, że tkwi on na pozycji zdominowanej, wiedząc, jak 
można by ten układ odwrócić. Nie czyni tego, ponieważ nie zamierza zno-
wu doświadczać rozczarowania. Desperacka strategia księcia polega zatem 
na wyborze takiej osoby, która z defi nicji nie zostanie zdobyta. Olivia jest 
właśnie kimś takim: 

Wydaje się tak bardzo nie do zdobycia, że książę może szczerze opłakiwać kruchość 
pragnień w ogóle i pozostawać nadal w najwyższym stopniu przeświadczonym 
o wieczności trwania swego pragnienia. Orsino sądzi, że ocean obojętności, który 

90 Ibidem, s. 372. 
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pochłania wszelkie inne pragnienia, nigdy nie zniszczy tego szczególnego pragnienia, 
dlatego właśnie, że n i g d y  n i e  b ę d z i e  o n o  z a s p o k o j o n e. Olivia będzie za-
wsze niedostępna nie tylko dla Orsina, ale dla wszystkich mężczyzn (STZ, 151).

Tylko przy takim założeniu bohater jest w stanie powstrzymać naturalną 
tendencję pragnienia do samozniszczenia. Spełnienie musi więc zostać odsu-
nięte, jeśli pragnienie ma przetrwać – a ten właśnie cel okazuje się dla Orsina 
najważniejszy. Niesłabnące zainteresowanie Olivią nie tylko bowiem porząd-
kuje jego egzystencję, ale zapewnia mu pozytywne doświadczenie samego 
siebie (por. STZ, 144). 

1.4. Uwagi 

Refl eksja Girarda na temat narcyzmu wywołała skrajne reakcje, jednakże ich 
zasadniczym punktem jest kwestia interpretacji Freuda. Dla krytyków Gir-
arda jest ona błędna z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, lektura ta 
ogranicza się do jednego tekstu i nie bierze pod uwagę dalszej ewolucji tego 
tematu u Freuda, który później zauważył, iż narcyz jest nękany dotkliwym 
brakiem autonomii91. Po drugie, analiza Próby wprowadzenia…(zwłaszcza 
w zestawieniu z fi lozofi ą Fryderyka Nietzschego) pokazuje, że samowystar-
czalność nie jest ani złudzeniem, ani mitologizacją, ale stanem faktycznym, 
jakim charakteryzuje się kobieta wyzwolona spod męskiej dominacji. Jeśli 
zatem Girard tego nie dostrzega, to dlatego, iż sam stosuje wobec kobiet re-
presję92. 

Odpowiedź na oba zarzuty sformułowana została bezpośrednio. W pierw-
szej kwestii Girard nie przeczy, że w innych pracach takie refl eksje mogły się 
pojawić: 

Freud był doprawdy zbyt dobrym obserwatorem, aby w końcu nie odkryć, że najbar-
dziej skrajny narcyzm często występuje razem z całkowicie sprzecznymi symptoma-
mi, jak krańcowa zależność od innych. Tyle uznaję. Jednakże, czytając odnośne teksty, 
szybko zorientujemy się, że Freud nigdy nie odkrył mimetycznego ogniwa między 
tymi przeciwieństwami; ostatecznie nigdy zadowalająco nie wyjaśnił „paradoksu” ich 
współwystępowania u tej samej jednostki (STZ, 134).

Freud nie potrafi ł zatem wyciągnąć wniosków z własnych, niejednokrot-
nie trafnych obserwacji. Dogmatycznie przyjął, że pragnienie zakorzenione 
jest w historii rodziny, a zarazem nie podlega mediacji. 

91 Por. T. Moi, Th e Missing Moher: Th e Oedipal Rivalries of René Girard. „Diacritics”, Sum-
mer 1982, vol. 12; P.  van Haute, Narcissism, Mimesis and Psychosis: Th e Freud-Jung Debate 
Revisited. „Journal od the British Society for Phenomenology” 1997, vol. 28, nr 1. 

92 Por. S.  Kofman, Th e Narcissistic Woman: Freud and Girard. „Diacritics”, Fall 1980,
vol. 10, nr 3. 
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Natomiast w odniesieniu do drugiego problemu Girard zaznacza, że za-
rzut o nietrafną interpretację kobiecej postawy (i wynikającej z tego opresji) 
jest niemożliwy do uzasadnienia poza obszarem feminizującej psychoanalizy. 
Z tego powodu główny argument pozostaje nienaruszony, gdyż jego istota za-
sadzała się na porównaniu perspektywy psychoanalitycznej z tą, która obec-
na jest w literaturze. Girard stwierdza zatem, iż:

Żeby nie zgodzić się ze mną, Sarah Kofman musi twierdzić, że samowystarczalność 
skrywana za postawą opisaną przez Freuda nie jest udawana, tak jak ja uważam; i nie 
ma nic do czynienia ze starą kokieterią obecną u powieściopisarzy i dramaturgów
(I, 143). 

Na tym polega zasadniczy mankament tej dyskusji, że jest ona zamknięta 
w obrębie Freudowskiego dyskursu, podczas gdy kwestia samych utworów 
nie zostaje podjęta93. Co najwyżej stwierdza się trafny charakter literackich 
analiz Girarda, domagając się ich rozszerzenia na inne teksty94.

Freudowski kontekst jest ważny, ale – tylko jako punkt wyjścia. Dostarcza 
on bowiem Girardowi wstępnej defi nicji, według której „narcyzm” polega na 
połączeniu pragnienia siebie i pragnienia innego. Problem polega na tym, 
iż ta paradoksalna koniunkcja adekwatnie przedstawia mechanizm kokie-
terii, chociaż Girard posługuje się nią także, opisując zachowania męskich 
bohaterów (narrator-Marcel, Silvius, Orsino) lub kobiet, które z kokieterii 
zrezygnowały (Phebe, Olivia). W tych zaś przypadkach wydaje się, że istnieje 
tylko jedno pragnienie związane z osobą innego. Ilekroć bowiem Marcel czy 

93 F. Lagarde jedynie dotyka tego problemu, stwierdzając, iż zestawienie Prousta z Freu-
dem jest zbyt arbitralne wobec braku wyraźnych powiązań między nimi (F. Lagarde, op. cit., 
s. 66–67). Natomiast spór Girarda z Kofman został trafnie podsumowany przez T. Siebersa, 
który stwierdza, iż: „Kofman woli Freuda a nie Girarda, ponieważ psychoanaliza pozwala jej 
przedstawiać kobiety jako »wielkie zwierzęta«, podczas gdy Girard nie uznaje tej metafory. Ale 
Kofman zasadniczo błędnie interpretuje Girarda, kiedy stwierdza, że on atakuje kobiecy nar-
cyzm, żeby zabezpieczyć męską dominację. Dla Girarda narcyzm nie istnieje w odniesieniu ani 
do kobiet, ani do mężczyzn. Kokietka posługuje się strategią, żeby podsycać pragnienia męż-
czyzn: ona fascynuje mężczyzn, kiedy pragnie siebie w obecności swoich kochanków, dosłow-
nie dzieląc siebie na pragnący podmiot i upragniony przedmiot. Ale »kokieteria« jest dla Gi-
rarda jedynie słowem, a ono nie odsyła do poszczególnej płci [gender]. Girard argumentuje, iż 
męscy dandysi i snoby u Prousta posługują się taką samą strategią; i on pokazuje mitologiczną 
naturę tej narcystycznej strategii, zwracając uwagę na metafory Freuda. Sumując: mężczyźni 
i kobiety nie są drapieżnymi ptakami ani bestiami. Jeśli analiza Girarda zawiera aspekt moral-
ny, to nie sprowadza się on do tezy, iż kobiety nie mają wystarczającej mocy lub rozsądku, żeby 
przezwyciężyć egoizm; ale do przekonania, że narcyzm posługuje się fałszywymi oskarżenia-
mi, żeby stworzyć różnice, które umożliwiają uprzedzenie i seksizm” (T. Siebers, Th e Ethics of 
Criticism. Ithaca 1988, s. 209–210; por. W.A. Johnsen, Violence and Modernism. Ibsen, Joyce, 
and Wolff . Gainesville 2003, s. 144–145; S. Florey, René Girard, critique littéraire?, s. 41–46). 

94 Por. S. Bann, René Girard and the Revisionist View of Narcissism. „Comparative Criti-
cism: A Yearbook” 1990, vol. 12. 
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Orsino przeprowadzają wnikliwą autoanalizę, zawsze jej rezultatem jest roz-
czarowanie, dezaprobata czy wręcz doświadczenie własnej nicości. 

Należałoby zatem wyodrębnić dwa modusy pseudonarcyzmu, co zresztą 
autor aluzyjnie czyni, odwołując się do własnych analiz dotyczących dialek-
tyki „pana” i „niewolnika” (por. STZ, 141; PP, 103–119). Kokieteria przedsta-
wia zatem pseudonarcyzm zwycięski, panujący, w którym pragnienie samego 
siebie powstaje dzięki imitacji pragnienia innego. Mechanizm ten, jeśli działa 
sprawnie, generuje pychę i przekonanie o wysokiej wartości podmiotu, któ-
rym zresztą – jak pokazuje przykład Malvolia z Wieczoru… – niekoniecznie 
jest kobieta. Pseudonarcyzm zwyciężony charakteryzuje natomiast szekspi-
rowskich amantów czy proustowskiego narratora. Ich pragnienie jest wyłącz-
nie skoncentrowane na innym, dlatego popadają oni w uzależnienie. 

Asymetria obu modusów staje się widoczna na poziomie metafi zycznym. 
Girard zauważa bowiem (por. STZ, 7), że tym, co dla podmiotu konstytuu-
je nadprzyrodzony absolut, nie jest sam pośrednik, ale jego integralna więź 
z przedmiotem. W pseudonarcyzmie95 przedmiot zawsze jest jeden – jest nim 
ciało – tyle tylko, iż pan oraz niewolnik zajmują wobec niego różne pozycje. 
Dla pierwszego absolut powstaje w wyniku pragnienia, jakie zostaje skiero-
wane w stronę jego własnego ciała. W ten sposób metafi zyczny efekt obejmu-
je swym zasięgiem „część” samego pana i dlatego wywiera on na niego tak 
silny wpływ, powodując wzrost samouwielbienia. Natomiast dla niewolnika 
wszystko, co boskie, znajduje się poza nim samym: relacja pana z jego ciałem 
jest całkowicie zewnętrzna. 

Pozycja pana wydaje się atrakcyjniejsza, a jednak Girard zawsze podkreś-
la, że pseudonarcyzm zwycięski niezwykle łatwo przechodzi na pozycję zdo-
minowaną. Wynika to nie tylko z faktu, iż kokieteria wymaga specjalnych wa-
runków, które czynią ją nadzwyczaj niestabilną, a niewolnictwo, przeciwnie, 
odznacza się trwałym uzależnieniem. Mechanizm polega bowiem na tym, że 
w aspekcie metafi zycznym istnienie innego zawsze wydaje się nieskończenie 
doskonalsze od własnego. Dlatego Proust wielokrotnie stwierdza, iż: 

miłość dąży do całkowitego wchłonięcia drugiej istoty96. 

95 Girard niekiedy stwierdza, że metafi zyka psedonarcyzmu występuje także w sytuacji 
pełnego trójkąta, przybierając nieco inny wymiar: „Dla podmiotu najważniejszą rzeczą jest 
nieprzerwana więź między kobietą a rywalem; więź, która wydaje się osiągać doskonałą auto-
nomię i samowystarczalność, o której podmiot marzy. Jedynym narcyzmem jest narcyzm in-
nego – tu dwojga innych, szczęśliwej pary, partnerskiego szczęścia, które staje się przedmiotem 
pragnienia zamiast tego oto mężczyzny lub tej kobiety” (DB, 66–67; por. STZ, 408; TH, 360). 

96 M. Proust, W cieniu zakwitających dziewcząt, s. 601. Te słowa skierowane zostały do 
Albertyny. Analogiczne wyznanie czynił narrator w przypadku wcześniejszej miłości: „Ja po-
kochałem Gilbertę (…) dla wszystkiego nieznanego w jej życiu, w które byłbym się pragnął 
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Pseudonarcyz pokonany ma zatem zagwarantowany nie tylko niezmien-
ny, ale i prawdziwy cel, którym jest autentyczne „bycie” pana. 

Asymetria zawiązana z cyrkulacją pragnienia i jego metafi zycznymi ilu-
zjami nie jest jednak różnicą dotyczącą natury, ale raczej stopnia, natężenia. 
Pseudonarcyzm niewolniczy nie jest niczym innym jak zradykalizowaną 
wersją pseudonarcyzmu panującego; sama natomiast intensyfi kacja pokazuje 
wzrost pragnienia metafi zycznego, które jest tym silniejsze, im bardziej jego 
przedmiot staje się niedostępny i odległy. 

Jednakże proces ten ma także negatywny aspekt: owo przemieszczanie ab-
solutu oznacza dla podmiotu wzrost awersji w stosunku do siebie. Pan stara 
się jeszcze kontrolować ten proces, akceptując swoją fi zyczną naturę tylko 
dzięki pragnieniu innego. Ta częściowa afi rmacja zwykle jest niewystarczają-
ca, dlatego prowadzi do niewolnictwa, które odrzuca wszystko, co sam prze-
grany posiada. Tajemnica pseudonarcyza polega bowiem na tym, iż gardzi on 
własnym ciałem tak bardzo, że zamierza się go zupełnie wyrzec. 

2. Homoseksualizm 

Girard wychodzi z założenia, że „potrzeby” oraz „pragnienia” nie wykluczają 
się wzajemnie. Zarówno u zwierząt, jak i u ludzi, współwystępują one rów-
nocześnie, chociaż jeden typ reakcji zawsze uzyskuje dominację. Działania 
zwierząt podporządkowane są zatem zaspokajaniu potrzeb, natomiast u czło-
wieka zasadniczą rolę odgrywa pragnienie. Girard twierdzi nawet, że istota 
tego, co specyfi cznie ludzkie, polega na stałej możliwości zawłaszczenia po-
trzeb przez pragnienie, które poddaje swoim regułom np. głód czy popęd 
seksualny. W ten sposób sformułowana zostaje zasadnicza przesłanka tego 
wywodu, zgodnie z którą: 

instynktowne struktury w dziedzinie seksualnej, które odziedziczyliśmy po zwierzę-
tach, mogą być modulowane przez mimetyczną grę (TH, 335; por. RD, 197). 

Przekształcenia takie faktycznie dokonują się w trakcie współzawodnictwa 
w sferze erotycznej. Zakłada ona, że jej uczestnicy są tej samej płci, dlatego 
obiekt ich rywalizacji zawsze będzie należał do płci przeciwnej. Jednakże jego 
rola sukcesywnie się zmniejsza, podczas gdy obaj konkurenci oddziaływają 
na siebie coraz silniej. Ten, który osiągnął pozycję dominującą, trwale skupia 
na sobie zainteresowanie drugiego. Zwycięski rywal jest bowiem dla niego 
zarówno wzorcem kształtującym pragnienie, jak i przeszkodą stale uniemoż-

wedrzeć, wcielić, porzucając własne życie, będące mi już niczym (…)” (M. Proust, W stronę 
Swanna. Przeł. T. Boy-Żeleński. Warszawa 2000, s. 518). 
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liwiającą jego spełnienie (por. TH, 335). Ten zatem, kto znajduje się na po-
zycji przegranej, ulega coraz większej fascynacji swym przeciwnikiem, która 
niekiedy prowadzi do reorientacji seksualnego instynktu. Girard stwierdza 
zatem, że: 

Homoseksualizm (…) można (…) określić jako przesunięcie ku pośrednikowi war-
tości erotycznej, która w donżuanizmie „normalnym” jest jeszcze przypisana przed-
miotowi. Owo przesunięcie nie jest a priori niemożliwe, jest nawet prawdopodob-
ne w ostrzejszych stadiach zapośredniczenia wewnętrznego, charakteryzujących się 
wciąż rosnącą przewagą pośrednika i stopniowym usuwaniem się przedmiotu (PP, 52; 
por. TH, 340; STZ, 58; UC, 53–54; OB, 251; I3, 137–138; D1, 94–95; DB, 65, 67–68).

Grafi cznie trójkąt pragnienia, który prowadzi do takiej sytuacji, wygląda 
następująco: 

Mężczyzna
(wzór i rywal)

Mężczyzna
(podmiot)

Mężczyzna
(przedmiot)

Kiedy rywale tracą zainteresowanie pierwotnym „przedmiotem”, wówczas 
na poziomie instynktu dokonuje się analogicznie przemieszczenie: aspekt 
erotyczny „odrywa się” od kobiety i zostaje „dołączony” do osoby dominują-
cego konkurenta. Z tego względu Girard posługuje się terminem homosek-
sualizmu wtórnego, który – przynajmniej implicite – jest już obecny w każ-
dej rywalizacji. 

Szukając dodatkowego uzasadnienia tej koncepcji, autor sięga najpierw 
do etologii (dział zoologii). Mimo iż u zwierząt mają przewagę instynktowne 
potrzeby, to jednak w pewnym zakresie pojawiają się także działania naśla-
dowcze. U wyższych ssaków niejednokrotnie prowadzą one do konkurencji, 
której celem jest zdobycie samicy. Samiec wygrywający taki pojedynek od-
biera później „hołd”, w trakcie którego osobnik pokonany czyni swoje ciało 
dostępne dla homoseksualnych praktyk (por. TH, 335–336; D1, 95). 

Rola pragnienia jest u zwierząt zbyt ograniczona, aby nastąpiło prze-
mieszczenie seksualnego instynktu. Jednakże zarysowana tu możliwość 
znajduje swoją kontynuację w niższych stadiach ludzkiej kultury. Wiele 
spośród pierwotnych kultów wymaga aktów homoseksualnych, pomimo iż 
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poza kontekstem rytualnym są one surowo zakazane. Argument ten zakłada 
Girardowską interpretację rytu, zgodnie z którą religijne obrzędy odtwarzają 
w sposób symboliczny stan totalnego chaosu polegający na walce wszystkich 
ze wszystkimi. Przy takim nasileniu rywalizacji homoseksualizm – jako ten-
dencja obecna już u zwierząt – musiał się pojawić i stąd jego późniejsza obec-
ność w praktykach religijnych (por. TH, 336). 

2.1. Wersja podstawowa 

Tekstem literackim, który dostarcza Girardowi podstawowych intuicji, jest 
Wieczny mąż Fiodora Dostojewskiego. Fabuła koncentruje się bowiem wokół 
postaci dwóch mężczyzn, których wzajemne relacje posiadają mimetyczną 
naturę. Struktura trójkątna jest tu bardzo wyraźna, chociaż w momencie roz-
poczęcia opowieści trzeci element już się nie pojawi. Paweł Pawłowicz Tru-
skocki dopiero bowiem po śmierci żony odkrywa, że był przez nią zdradzany 
z dwoma kochankami. Żyje tylko jeden z nich – Aleksy Iwanowicz Wielcza-
ninow – dlatego wdowiec decyduje się go odwiedzić. 

Truskocki nachodzi Wielczaninowa w sposób daleki od przyjętych kon-
wenansów, dręcząc go informacjami o dawnym romansie i podsuwając suge-
stię, że Liza jest jego córką. Pewnej nocy wdowiec omal nie zabija śpiącego 
Wielczaninowa. Girard zauważa zatem (por. PP, 55), iż Doskojewski ekspo-
nuje przede wszystkim nienawiść, jaką zdradzany mąż wciąż odczuwa w sto-
sunku do zwycięskiego rywala. 

Jednakże ta negatywna relacja nabiera niekiedy innego zabarwienia. Wiel-
czaninow staje się bowiem autorytetem w sferze erotycznej, dlatego planując 
ponowne małżeństwo, wdowiec usilnie prosi go o pomoc najpierw w wy-
borze odpowiedniej biżuterii, a potem samej narzeczonej. Decyzję tę Girard 
wyjaśnia następująco: 

Jeśli Truskocki jest wystarczająco głupi, żeby zabrać Wielczaninowa do domu swojej 
narzeczonej, to nie dlatego iż ten znienawidzony rywal może ją zdobyć, ale dlatego, iż 
on zapragnie jej, a czyniąc to, potwierdzi i ratyfi kuje wybór, którego dokonał Trusko-
cki. Ponieważ Wielczaninow zatryumfował nad nim, Truskocki otacza go aurą pre-
stiżu Don Juana, o posiadaniu którego sam marzy, ale który dzięki jego nieustannym 
niepowodzeniom coraz bardziej znajduje schronienie u jego rywala. 

Oczywiście, jest jakiś ślad homoseksualizmu w tej sprawie, który sam Dostojewski 
podkreśla, kiedy pokazuje Truskockiego całującego swego rywala w usta (TH, 343).

Wymiar fascynacji rywalem nie zawsze uzyskuje (homo)erotyczną rea-
lizację. Pisarz zaznacza jej krótkotrwałe zaistnienie, ale o wiele bardziej jest 
zainteresowany ukazaniem genezy tego zjawiska niż jego dalszym rozwo-
jem. Z postępowania tego Girard (por. TH, 345) wyciąga wniosek, że stabil-
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ne przemieszczenie erotycznego zainteresowania wymaga od rywalizacji nie 
tylko usunięcia „przedmiotu”, lecz także długotrwałego oraz intensywnego 
przebiegu. 

Sam proces erotyzacji, jaki dokonuje się w trakcie silnie angażującej kon-
kurencji, jest tak mechaniczny, iż pojawia się nawet wówczas, gdy jej przed-
miot jest aseksualny (por. TH, 346–347). Homoseksualizm wtórny może za-
tem wystąpić podczas walki o władzę czy dobra materialne. 

Wiliam Szekspir uchwycił to zjawisko w Tragedii Coriolanusa, gdzie dwaj 
wodzowie – Aufi dius i Coriolanus – toczą między sobą rywalizację politycz-
ną i militarną, sprawiającą, że stają się zaciętymi wrogami. Aufi dius zawsze 
jednak ponosi klęskę, zatem w jego oczach zwycięski rywal jest niedoścignio-
nym ideałem: tym wszystkim, czym pokonany chciałby być. Dlatego kiedy 
wypędzony z Rzymu Coriolanus udaje się do Aufi diusa z propozycją sojuszu, 
ów wita go następującymi słowami: 

Martiusie, Martiusie!
Każde twe słowo wyrywa z mej piersi
Korzeń zajadłej nienawiści. Gdyby
Nawet sam Jowisz przemówił z tej chmury
O rzeczach świętych i dodał: „To prawda”,
Nie bardziej mógłbym uwierzyć niż tobie,
Najszlachetniejszy Martiusie! I niechaj 
Ramiona moje otoczą to ciało,
Na którym pękła stokrotnie ma włócznia
Z jesionu, sypiąc pod księżyc drzazgami.
Kowadło miecza mego obejmuję,
Współzawodnicząc szlachetnym płomieniem
Z twoją miłością, jak ongi walczyłem
Z wszystkich sił przeciw twojej waleczności.
Po pierwsze, dowiedz się, że pokochałem
Dziewicę, którą poślubiłem. Żaden
Człowiek tak szczerze nie wzdychał; lecz teraz,
Gdy widzę ciebie, szlachetna istoto,
Me zachwycone serce tańczy mocniej 
Niż wówczas, kiedy po ślubnym obrzędzie
Małżonka moja próg mój przestąpiła (IV, 5)97.

Girard komentuje (por. STZ, 61; A, 199), iż zestawienie spotkania z prze-
ciwnikiem z nocą poślubną zawiera homoerotyczne konotacje, które zresztą 
mają naturę intencjonalną. Aufi dius w postaci niepokonanego wroga do-
strzega zewnętrzny przejaw jego boskości, która go fascynuje. Jednak w sta-
dium zaawansowanej rywalizacji nie tylko podziw, ale i antagonizm osiąga 

97 W. Shakespeare, Tragedia Coriolanusa. Przeł. M. Słomczyński [w:] Dzieła wszystkie, t. 6. 
Kraków 2004, s. 645. 
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maksymalny poziom. Dlatego kiedy ów negatywny aspekt stanie się silniej-
szy, Aufi dius zamorduje Coriolanusa, niszcząc to samo ciało, które przedtem 
wprowadzało go w tak jednoznaczny zachwyt. 

2.2. Wersja zaawansowana 

Stopniowy zanik roli przedmiotu w homoseksualizmie wtórnym został do-
prowadzony do ostatecznej postaci w dziele Marcela Prousta. Girard zauważa 
bowiem, że: 

Proustowska homoseksualność nie ma przedmiotu we właściwym sensie tego termi-
nu. Jest zawsze skierowana na modela, a ten model zostaje wybrany, ponieważ jest 
nieosiągalny – ponieważ w efekcie jest zarazem przeszkodą i rywalem, zanim jeszcze 
stał się modelem. Istnieje on w swego rodzaju religijno-piekielnej transcendencji, któ-
ra wydaje się rzeczywista tak długo, jak długo dystansuje się od podmiotu (TH, 388). 

Girard zaznacza także (por. TH, 337), iż przy takim układzie dochodzi 
do pojawiania się „zastępczego” przedmiotu, którym staje się ciało jednego 
z rywali. W ten sposób homoseksualizm uzyskuje zredukowaną strukturę 
właściwą pseudonarcyzmowi, w której jeden podmiot pełni zarazem funkcję 
przeszkody i upragnionego celu. 

Proust pokazuje funkcjonowanie tego typu relacji na przykładzie barona 
de Charlusa i Morela. W kręgach arystokratycznych Palamed jest obiektem 
bałwochwalczego kultu, który jednakże przynosi wyłącznie nudę. Jak bo-
wiem konstatuje Girard: 

Pragnienie metafi zyczne z defi nicji nie kieruje się ku przedmiotom dostępnym. A za-
tem pragnienia barona nie kierują się ku dzielnicy arystokratycznej, ale ku „motło-
chowi”. To właśnie snobizm „zstępujący” tłumaczy namiętność do Morela, postaci 
dość łajdackiej (PP, 217). 

Ważna jest zresztą nie tylko dysproporcja towarzyska, ale i psychologicz-
na. Morel stanowi dokładne przeciwieństwo ludzi, wśród których przebywa 
baron – jest brutalny, pobawiony wykształcenia i wyrafi nowanej kultury, 
dzięki czemu jednakże jego uroda staje się bardziej atrakcyjna (por. PP, 290). 
Różnicę pogłębia fakt, że preferencje skrzypka są heteroseksualne, a zatem 
wzajemność z jego strony zostaje a priori wykluczona. 

Nawet gdyby było inaczej, Morel – widząc silne pragnienie Charlusa – 
nigdy nie zdecydowałby się na jego spełnienie. Jak bowiem zauważa Proust: 

pan de Charlus, którego przypadek na ogół, z owym lekkim zróżnicowaniem wy-
nikłym z podobieństwa płci, podlega ogólnym prawom miłości, mógłby sobie nale-
żeć do rodu starszego od Kapetyngów, być bogatym, być nadmiernie poszukiwanym 
przez świat wytworny, a Morel mógł być niczym – próżno mówiłby do Morela, jak 
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mówił od mnie: „Jestem władcą, pragnę twojego dobra”, Morel wciąż jeszcze miał 
przewagę i nie chciał się poddać. Na to zaś, by nie chciał, wystarczało mu może po-
czucie, że był kochany98. 

Morel doskonale wie, że tylko będąc nieosiągalny i niezależny może do-
wolnie manipulować partnerem, tak aby czerpać z jego zauroczenia różnora-
kie korzyści. W pseudonarcystycznej konfi guracji to Morel będzie odgrywał 
rolę pana, a Charlus – niewolnika (por. PP, 177).

Pomimo iż ich relacje są nieustannie „platoniczne”, to jednak nie mają 
ustabilizowanego charakteru. Baron wytrwale dąży do zawłaszczenia skrzyp-
ka, któremu proponuje adopcję (i nadanie tytułu) lub małżeństwo z siostrze-
nicą Jupiena, roztaczając zarazem protekcję nad jego artystycznym talentem. 
Morel skutecznie (i niekiedy bezwzględnie) opiera się tym próbom: wymyka 
się kontroli, pozwalając partnerowi jedynie na nieliczne i niezobowiązujące 
spotkania. 

W wyniku tej rywalizacji pragnienie Charlusa staje się coraz bardziej am-
biwalentne. Nawet jeśli dominuje w nim podziw i uwielbienie dla pięknego 
skrzypka, to pojawiają się także aspekty negatywne. Początkowo wynikają 
one z zazdrości, jakiej baron doświadcza, kiedy jego protegowany prostytu-
uje się z innymi mężczyznami (np. z księciem Gilbertem). Wywołane w ten 
sposób cierpienia i napady furii dokonują jednak przedmiotowego ukierun-
kowania pragnienia. Charlus poszukuje bowiem tych samych przyjemności, 
jakich z ciałem Morela doznają inni. 

Niestety, w tej sytuacji skrzypek tym bardziej walczy o swą niezależność 
i decyduje się – pod wpływem pani Verdurin i swojej „żony” – zerwać kon-
takty z baronem. Jemu zaś pozostają wyłącznie namiastki w postaci kolejnych 
i krótkotrwałych „przygód” w homoseksualnym środowisku, które organizu-
je mu Jupien, doprowadzając zresztą do całkowitej deklasacji, demoralizacji, 
a nawet fi zycznej destrukcji swego klienta. Proust wyraźnie podkreśla zastęp-
czy, rekompensacyjny charakter homoseksualnej rozpusty pana de Charlus, 

wszakże nieobecność Morela tylko potęguje jego pragnienie oraz zabarwia je – tym 
razem nieskrywaną – nienawiścią. Baron jest nawet gotowy popełnić zbrodnię, z cze-
go zastraszony skrzypek zdaje sobie sprawę, dlatego pilnie unika jakikolwiek spotkań 
ze swym dawnym protektorem. 

2.3. Uwagi

Girard wyraźnie zaznacza (por. TH, 347; I 3, 138), że jego rozważania wyjaś-
niają tylko jedną postać homoseksualizmu, która powstaje w wyniku rywali-

98 M. Proust, Czas odnaleziony. Przeł. J. Rogoziński. Warszawa 2001, s. 174–175. 
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zacji. Zatem w tym zakresie, w jakim zachowania homoerotyczne pozostają 
pod kontrolą mimetyzmu, są one uniwersalne i systemowe. Dlatego Girard 
stwierdza, iż homoseksualizm wtórny przybiera taką samą postać zarówno 
u mężczyzn, jak i u kobiet. Analogie feministyczne łatwo odnaleźć w dziełach 
literackich. Forma prosta pojawia się w Śnie nocy letniej Szekspira, w którym 
występuje trójkąt: Helena – Hermia – Demetriusz (por. STZ, 57–59); nato-
miast więź Anny i Albertyny (u Prousta) przypomina formę złożoną. Girard 
dodaje nawet (por. TH, 346–347), iż w dokładnie taki sam sposób można 
w ramach pseudonarcystycznego układu „sprowokować” heteroseksualizm. 
Jeśli np. przeciwnikiem mężczyzny będzie kobieta, to ich zaostrzona konku-
rencja dokona też erotyzacji rywalki. Dlatego właśnie homoseksualna relacja 
Charlusa i Morela niewiele różni się od heteroseksualnych związków Marcela 
i Albertyny, zwłaszcza w ich późniejszej fazie (por. PP, 249). 

Z tych zatem względów Girard jest przekonany, że tam gdzie popęd i pre-
ferencje seksualne uległy mimetyzacji, tam naturalne różnice (męskie/żeń-
skie; homo/hetero) nie odgrywają już większej roli (por. STZ, 61; TH, 337–
338, 347). 

Trudno jest więc przyznać rację tym, którzy z jednej strony akceptują teo-
rię zapośredniczonego pragnienia, ale z drugiej krytykują Girarda, twierdząc, 
iż jego pomysł należy albo rozszerzyć, albo zawęzić. Nie jest bowiem ani tak, 
że autor Prawdy powieściowej ogranicza się do tylko homoseksualizmu rywa-
lizujących mężczyzn99, ani tak, iż jego schemat należałoby uzupełnić precy-
zyjnymi dystynkcjami między tym, co męskie i kobiece, bez których analizy 
stają się historycznie i socjologicznie niewiarygodne100. Tendencje tego typu 
Girard zapewne uznałby za przejaw esencjalizmu oraz fetyszyzacji erotyzmu 
(por. TH, 338; STZ, 59). 

Ważniejsza jest jednak kwestia wewnętrznej koherencji tej koncepcji. 
Wydaje się bowiem, że między ujęciem teoretycznym a jego literackimi kon-
kretyzacjami pojawiają się pewne rozbieżności. Opis abstrakcyjny wyraźnie 
bowiem wskazuje na przemieszczenie instynktu, które dokonuje się podczas 
rywalizacji o kobietę. Tymczasem ani u Szekspira, ani u Prousta nie pojawia 
się dodatkowa osoba, od której pierwiastek erotyczny miałby się „odrywać”, 
dryfując w kierunku zwycięskiego rywala. Zwłaszcza w przypadku barona de 
Charlus pisarz nieustannie podkreśla platoniczny charakter jego homoseksu-
alizmu, dlatego wymiar somatyczny wymaga tu kolejnej mediacji. 

Odpowiedź na tę obiekcję wymaga uznania prymatu pragnienia metafi -
zycznego. Jedynie dzięki niemu wszystkie trzy przykłady (Dostojewski, Szeks-

99 Por. M. Klarer, Dawid Leavitt’s „Territory”: René Girard’s Homoerotic „Trigonometry” and 
Julia Kristeva’s „Semiotic Chora”. „Studies in Short Fiction” 1991, nr 1, s. 74. 

100 Por. E. Sedgwick, Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. New 
York 1985, s. 22–23. 
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pir, Proust) uzyskują wspólny wymiar. Podmiot jest zatem zainteresowany 
przede wszystkim samym istnieniem rywala: chce być tym, kim on jest. Jeśli 
zatem samo bycie stanowi cel, to w sytuacji, kiedy mediator jest mężczyzną, 
instynkt podmiotu niezawodnie podąży za jego pragnieniem, dokonując ero-
tyzacji. Ciało stanie się więc – tak jak u Szekspira – bezpośrednią i zewnętrz-
ną oznaką tego, co boskie, i dlatego ono także będzie fascynowało. 

Tylko przy tym założeniu zrozumiała pozostaje najbardziej ogólna kon-
statacja, jaką Girard wypowiada na temat homoseksualizmu: 

Przeciwnie do tego, co twierdzi teoria narcyzmu, pragnienie nigdy nie dąży do cze-
goś, co je przypomina; ono zawsze poszukuje tego, o czym wyobraża sobie, że jest 
najbardziej nieredukowalnie inne. Jeśli zatem w homoseksualizmie pragnienie para-
doksalnie poszukuje tego u tej samej płci, jest to tylko następnym przykładem para-
doksalnego rezultatu, który charakteryzuje mimetyczne pragnienie od jednego celu 
jego przebiegu do następnego: im bardziej pragnienie szuka tego, co jest inne, tym 
bardziej natyka się na to samo (TH, 338).

Fakt, że to samo prawo funkcjonuje także w konfi guracji heteroseksualnej, 
nie dokonuje jego falsyfi kacji101. Pokazuje natomiast, iż również na poziomie 
metafi zycznym reguły mimetyczne pozostają poza genderowymi różnicami. 
Homoseksualizm wyraźnie demonstruje iluzje metafi zycznego pragnienia, 
które – wykraczając tak daleko, jak to możliwe – nieuchronnie natyka się nie 
tylko na podobny podmiot, ale jeszcze – na osobę o tej samej płci. 

Niewątpliwa predylekcja Girarda, aby defi nicję homoseksualizmu wtór-
nego budować na przykładzie męskiej konkurencji o kobietę, wynika zatem, 
jak sądzę, stąd, że ta sytuacja pokazuje ścisły związek rywalizacji z metafi zyką 
pragnienia. W stosunku do zwycięskich rywali – zwłaszcza gdy jest nim Don 
Juan – staje się oczywiste, iż, jak trafnie podsumował Webb: 

Pragniemy tego, co oni mają, ponieważ odczuwamy, iż to czyni ich tym, kim są102. 

101 Por. F. Lagarde, op. cit., s. 70. 
102 E. Webb, Th e Self Between. From Freud to the New Social Psychology of France. Seat-

tle–London 1993, s. 98. Zaproponowane wyżej rozwiązanie uspójnia koncepcję Girarda bez 
konieczności jej radykalnego przeformułowania. Postulat taki pojawia się niekiedy w tych uję-
ciach, które dążą do minimalizacji elementu mimetycznego, nadając mu status środka (czy 
nawet pretekstu), a nie celu. „Trzeba tu więc – stwierdza jeden z krytyków – w pewien spo-
sób odwrócić mechanizm, jaki zaproponował nam Girard dla wyjaśnienia homoseksualizmu. 
To nie rywalizacja prowadzi do wyboru rywala jako przedmiotu pragnienia; to pragnienie 
ustanowienia komunikacji, które skłania dwóch partnerów do szukania obszarów lub poszlak, 
żeby rywalizować o ten sam obiekt pragnienia, żeby rozwijać relację binarną w trójkątną, po-
nieważ oni mają nadzieję znalezienia w zachowaniach dotyczących tych obiektów wskazówek 
rozstrzygających o sensie ich wzajemnych strategii” (P. Livet, Un modèle de l’imprédictible [w:] 
Violence et vérité: autour René Girard. Sous la direction de P. Dumouchel. Paris 1985, s. 562). 
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3. Masochizm i sadyzm

3.1. Masochizm egzystencjalny 

Girard rozpoczyna analizę od rywalizacji, która – paradoksalnie – kompli-
kuje się, gdy zostaje uwieńczona sukcesem. Zdobyty obiekt natychmiast traci 
swój niepowtarzalny charakter, a zwycięzca doznaje rozczarowania. W takich 
okolicznościach staje on przed alternatywą zmuszającą go albo do wyrzecze-
nia się mimetycznych relacji, albo – jeśli mają zostać zachowane – do ich 
uzasadnienia za pomocą odmiennych niż dotychczas reguł. Niestety, najczęś-
ciej wybierana jest druga opcja, polegająca na zasadniczej reorientacji prag-
nienia. Podmiot dochodzi bowiem do wniosku, że poprzednie zwycięstwa 
wynikały z niewłaściwego wyboru przedmiotu, który okazał się zbyt łatwo 
dostępny. Dlatego teraz: 

Decyduje, że jedyne obiekty warte tego, aby ich pragnąć, są tymi, które nie pozwalają 
się posiąść. Jedynymi zaś ludźmi, którzy zostają upoważnieni do tego, aby prowadzić 
nas w wyborze naszych pragnień, są rywale, którzy okazują się niepokonani, oraz 
wrogowie, których nie można się pozbyć (TH, 327; por. TH, 332; D4, 140). 

Girard zwraca uwagę, że najważniejsza jest odpowiednia selekcja me-
diatora. Zmiana tylko w początkowym stadium polega na wyborze odpo-
wiedniego przedmiotu (por. TH, 334), później natomiast prowadzi do prze-
kształceń w obrębie międzypodmiotowych relacji. O ile zatem poprzednio 
rywalizacja była stadium fi nalnym, o tyle w masochizmie103 stanowi punkt 
wyjścia. Masochista „odwraca” zatem przebieg imitacji, uzyskując w ten spo-
sób natychmiastową i niesłabnącą intensyfi kację pragnienia.

Z tego powodu wybór mediatora nie jest kwestią przypadku. Girard 
stwierdza, że mechanizmem tym kierują kryteria wyłącznie negatywne: im 
trudniej można go zwyciężyć, im więcej przeszkód jest on w stanie stworzyć, 
tym większe są szanse na jego wytypowanie. Pojęcie „przeszkody” rozumiane 
jest bardzo szeroko: jest nią zarówno kontrpragnienie (i wynikające z niego 
działania), jak i jego zupełny brak, który przejawia się w obojętności wzglę-
dem masochisty. 

Drugim wskaźnikiem jest brak jakiegokolwiek szacunku. Fakt ten jest nie 
tylko konieczny, lecz także całkowicie uzasadniony: 

103 Niektórzy komentatorzy Girarda zaznaczają radykalnie odmienną (w stosunku do 
psychoanalizy i psychiatrii) naturę jego koncepcji za pomocą terminów „pseudomasochizm” 
i „pseudosadyzm”, natomiast sam autor posługuje się nimi rzadko (por. Ch. Fleming, op. cit., 
s. 25; W. Palaver, De la violence: une approche mimétique [w:] Comprendre pour agir: violences, 
victimes et vengeances, s. 103–104; J. Daniels, Wanting Nothing: imitation and production in the 
economy of desire. „New Blackfriars” 2009, nr 1025, s. 93). 
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Masochista uważa, że potrafi  ocenić wartość tylko jednego przedmiotu: siebie, i jest to 
wartość zerowa. Innych ludzi będzie oceniał wedle przenikliwości ich sądów o sobie: 
odwróci się od ludzi, którzy obdarzą go uczuciem i czułością; zwróci się natomiast 
ku tym, którzy pokażą mu, rzeczywistą lub domniemaną dlań pogardą, że nie należą, 
jak on, do gatunku przeklętych. Stajemy się masochistami, wybierając pośrednika nie 
z podziwu dlań, ale z myślą o wstręcie, jaki w nim budzimy lub zdajemy się budzić 
(PP, 185; por. PP, 289). 

Te dwa kryteria selekcji są ewidentnie powiązane. Wytrwały i skuteczny 
opór rywala jest bowiem zagwarantowany nie tylko przez samą konkurencję, 
ale dzięki owej pogardzie, która mu nigdy nie pozwoli, aby masochista okazał 
się zwycięzcą. 

Jeśli zatem pojawi się ktoś, kto spełnia powyższe wymagania, podmiot roz-
pocznie z nim rywalizację bez względu na to, co okaże się jej przedmiotem. 
Jednakże przy takich założeniach proces ten musi doprowadzić do klęsk w po-
staci różnych form upokorzenia czy doznawanego cierpienia. Ponadto mogą 
one – przynajmniej teoretycznie – trwać niezmiernie długo, ponieważ każ-
da przegrana natychmiast wywołuje zamiar odwetu. Egzystencja masochisty 
charakteryzuje się zatem powtarzalnym rytmem przyciągania i odrzucenia, 
których doznaje on ze strony rywala (por. RU, 48). Na tym polega zasadnicza 
sprzeczność działań masochisty, który wybiera zbyt silnego przeciwnika, aby 
go pokonać, i dlatego właśnie nigdy z tego zwycięstwa nie zrezygnuje. 

Girard podkreśla jednak, że ta zasada jest warunkiem koniecznym, ale 
niewystarczającym. Bolesne doświadczenia byłyby zbyt wysoką ceną, gdyby 
nie uzyskały dodatkowego uzasadnienia. Ma ono charakter metafi zyczny: 

Pragnienie będzie coraz częściej interpretować poniżenie, które powoduje ból oraz 
pogardę, jakiej doznaje, w kategoriach absolutnej wyższości mediatora – jako znak 
błogosławionej samowystarczalności, która z konieczności musi być niedostępna dla 
jego własnej niedoskonałości (TH, 327). 

Masochizm opiera się zatem na podwójnym błędzie. Pierwszy polega na 
założeniu, iż jedynym sposobem uniknięcia rozczarowania jest wybór od-
powiedniego rywala; drugi natomiast dokonuje fałszywej oceny skutków 
owej rywalizacji. Masochista nie tylko dostrzega związek między własnymi 
nieszczęściami a metafi zyczną pozycją rywala, ale ujmuje tę relację jako nie-
uchronną i niemożliwą do zakwestionowania. 

Jeśli zatem podmiot szuka poniżenia i bólu, to dlatego, że za ich pomocą 
natychmiast rozpoznaje nadprzyrodzony status tego, kto jest ich sprawcą. Ich 
wartość nie ma zatem charakteru samoistnego, ale, jak ujmuje to Girard, są 
one bezpośrednimi oznakami bóstwa (por. PP, 184), a dzięki temu, iż umoż-
liwiają z nim kontakt, funkcjonują niczym sakrament (por. PP, 187; RU, 88). 
Na tym polega istota tej koncepcji: 
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masochiści pragną boskości pośrednika, i to dla owej boskości będą znosić, jeśli trze-
ba – a zawsze trzeba – lub wręcz ściągać na siebie wstyd, upokorzenie i cierpienie. 
Nieszczęście powinno odkryć przed ofi arami istotę, której naśladowanie, jak sądzą, 
pozwoli im najskuteczniej umknąć przed własną marną kondycją (PP, 188).

Im dłużej masochista tkwi w tym układzie, tym bardziej jego iluzje me-
tafi zyczne stają się niepodważalne. Relacja między przemocą rywala a jego 
statusem zacieśnia się coraz bardziej, prowadząc do pełnej tożsamości. Na 
tym etapie pragnienie metafi zyczne jest zatem bezpośrednio uzależnione od 
cierpienia. Dla masochisty bowiem:

sama przemoc jest najpewniejszym znakiem bytu, który mu ucieka. Odtąd przemoc 
i pragnienie są z sobą związane. Podmiot nie może doznawać przemocy, by zaraz nie 
budziło się w nim pragnienie (SP1, 205). 

Im silniejszych masochista doznaje cierpień, tym gorliwiej adoruje bó-
stwo, które mu je zadaje. Ta intensyfi kacja pokazuje zasadniczą sprzeczność 
masochistycznej metafi zyki, która nie tylko nie wyklucza, ale nawet projek-
tuje osiągnięcie owej boskości, do której masochista sukcesywnie się zbliża. 
Realizacja tego zamierzenia wymagałaby wszakże pokonania przeszkody, 
która – z defi nicji – nie może zostać przekroczona, gdyż wówczas znikłby 
nadprzyrodzony prestiż rywala. 

Powyższy typ zachowań Girard nazywa masochizmem egzystencjalnym, 
ponieważ ten opis jest stosowalny do najrozmaitszych sfer ludzkiego życia. 
Jednakże, zestawiając go z literaturą (por. PP, 187–188), dochodzi do wnio-
sku, iż posiada on przynajmniej dwie odmiany. Kryterium, które pozwala 
na przeprowadzenie tej specyfi kacji, polega na relacji masochisty z własnym 
cierpieniem. W swych skrajnych odmianach jest ona zatem bierna albo czyn-
na. W pierwszej sytuacji podmiot pokornie i wytrwale znosi ból, traktując go 
niczym „produkt uboczny” swojego mimetyzmu. Wariant ten Girard okreś-
la premasochizmem (por. PP, 188), ponieważ dla masochizmu właściwego 
charakterystyczne jest aktywne dążenie do bolesnych doświadczeń. Sprawia 
ono, że: 

W masochizmie istnieje pewnego rodzaju egzystencjalna krótkowzroczność, która 
zawęża wizję znieważanego do koncentracji na osobie znieważającej. Ta druga określa 
nie tylko cel dla znieważanego, ale narzędzia jego lub jej działania. (…) Znieważa-
ny jest skazany, żeby bez końca krążyć wokół znieważającego, kopiując okoliczności 
zniewagi i powodując ją jeszcze raz (RU, 48; por. STZ, 199)

Szukając cierpienia, masochista dysponuje zatem doświadczeniem, które 
pozwala mu w taki sposób aranżować kolejne wydarzenia, aby „skutek” zo-
stał niezawodnie osiągnięty. 
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3.2. Masochizm i sadyzm erotyczny 

Podstawowe założenie Girarda polega na przekonaniu, że sfera seksualna 
nie posiada własnej, nieprzekraczalnej autonomii, ale jest ściśle związana 
z mechanizmami funkcjonującymi w międzyludzkich relacjach. Oznacza 
to, iż eksplikacja masochizmu erotycznego może być dokonana jedynie przy 
uwzględnieniu analogicznego zjawiska z innego obszaru. 

W masochizmie egzystencjalnym mediator natychmiast staje się rywa-
lem, gdyż już jako taki zostaje wybrany. Jednakże pełny proces mimetyczny 
nie rozpoczyna się od konkurencji, ale od naśladowania, które nie prowadzi 
jeszcze do konfl iktu. Ten „opuszczony” etap powraca więc w erotyce, ponie-
waż w niej masochista traktuje mediatora wyłącznie jako wzór, który dostar-
cza odpowiednich standardów zachowania. 

Wyjaśniając ten typ postępowania, nie można zatem pominąć najważniej-
szej postaci: 

Osoba, która wykazuje skłonności albo w kierunku sadyzmu, albo masochizmu, 
identyfi kuje się mimetycznie z mediatorem: albo pozytywnie – utożsamiając się z nim 
bezpośrednio ze względu na jego moc zadawania bólu – lub negatywnie – poniżając 
siebie przed mediatorem, żeby wierzyć i czcić jego boską moc104.

Identyfi kacja polega więc na odgrywaniu odpowiedniej roli wobec ero-
tycznego partnera; roli, dla której scenariusz stworzony został na podstawie 
faktycznego postępowania mediatora. Na tym polega ów teatralny charakter 
masochizmu (i sadyzmu), który ponownie inscenizuje to, co już zdarzyło się 
między podmiotem a jego rywalem. 

3.2.1. Masochizm erotyczny

W masochizmie sfera erotyczna odzwierciedla mechanizmy egzystencji, ale 
zarazem dokonuje ich maksymalnej intensyfi kacji. Partner musi zatem ema-
nować swoją potęgą, a to oznacza, iż jego rola polega na zadawaniu jak naj-
silniejszego bólu. Tylko wobec kata masochista doświadcza bliskiego i auten-
tycznego kontaktu z absolutem, który nie zawsze jest możliwy poza erotyką. 
Dlatego masochista: 

Chce odgrywać wobec swojego seksualnego partnera tę samą rolę, jaką odgrywa – lub 
odgrywa w swoim mniemaniu – wobec pośrednika w codziennym życiu. Przemoc, 
której domaga się masochista, kojarzy się w jego umyśle z przemocą, jakiej prawdo-
podobnie dopuszczałby się wobec niego prawdziwie boski pośrednik (PP, 190–191; 
por. TH, 330).

104 E. Webb, op. cit., s. 107–108. 
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Masochizm erotyczny jest zatem radykalizacją wersji egzystencjalnej, ale 
podstawowa reguła, zgodnie z którą cierpienie jest tylko środkiem, a nigdy 
celem, zostaje zachowana. Jednakże przemieszczenie w inną dziedzinę wzbo-
gaca ten mechanizm o dodatkowy aspekt: 

Jedyna rzecz, którą ten teatralny masochizm wnosi do tej struktury, wywodzi się z ele-
mentu samej seksualnej przyjemności, która dotąd pozostawała skoncentrowana na 
instynktownym obiekcie. W takim masochizmie przyjemność seksualna odłącza się 
od obiektu – albo częściowo, albo zupełnie – żeby połączyć się z rzeczywistymi lub 
wyobrażonymi zniewagami, które model i rywal zadaje (TH, 330).

Partner sam w sobie nie dostarcza przyjemności, która pojawia się tylko 
wtedy, kiedy jego działania prowadzą do użycia przemocy. Zatem masochizm 
erotyczny intensyfi kuje również „sakramentalne” sposoby doświadczania ab-
solutu, ściśle łącząc cierpienie z doznaniami seksualnymi105. 

3.2.2. Sadyzm erotyczny

Sadyzm powstaje z przekształcenia poprzedniego układu. Kiedy rola ofi ary 
staje się dla masochisty niewystarczająca, porzuca ją i zajmuje miejsce kata. 
Ta zmiana wynika z narastającej potrzeby zbliżenia się do mediatora, dla któ-
rej bierne doznawane cierpienia okazują się namiastką. Rola kata zapewnia 
zatem znacznie bliższą identyfi kację, a nawet iluzję pełnego zawłaszczenia: 

Sadysta chce stworzyć złudzenie, że jego cel został już osiągnięty; stara się zająć 
miejsce pośrednika i widzieć świat jego oczami, mając nadzieję, że oszustwo powoli 
przemieni się w rzeczywistość. Przemoc sadysty jest jeszcze jedną próbą osiągnięcia 
boskości (PP, 191).

Girard podkreśla (por. TH, 334), że zarówno masochizm, jak i sadyzm 
jest przeniknięty naśladownictwem, dzięki któremu podmiot zamierza osiąg-
nąć metafi zyczną pełnię istnienia. Różnice między nimi nie są jednak kwestią 
drugorzędną: jeśli bowiem sadyzm wybiera aktywne zadawanie przemocy, to 
dlatego, iż słabnące doświadczenie absolutu przywodzi podmiot do rozpaczy, 
każąc mu sięgnąć po środki ostateczne. 

Ponadto sadyzm nigdy nie jest zjawiskiem jednorodnym. Girard stwierdza, że do-
świadczenia ofi ary także zostają zinternalizowane.

Sadysta nie może trwać w złudzeniu, że jest pośrednikiem, nie czyniąc 
z ofi ary drugiego siebie. Gdy tylko nasila tortury, nieuchronnie znajduje 

105 Nie ma zatem racji Lagarde, twierdząc, iż Girard nie wyjaśnił, w jaki sposób masochista 
osiąga przyjemność erotyczną (F. Lagarde, op. cit., s. 69). 
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w cierpiącym Innym siebie. Oto głęboki sens tej dziwnej, często obserwowa-
nej, „komunii” kata i ofi ary (PP, 191).

Sadysta, dokonując podwójnej identyfi kacji, maksymalizuje własne doświadczenia. 
W ten sposób przemoc – zadawana i doznawana – podlega fetyszyzacji, stając się isto-
tą tego, co prawdziwie boskie. Natomiast sama przyjemność erotyczna w sadyzmie 
również zostaje całkowicie podporządkowana okrucieństwu, bez którego nie może 
zaistnieć (por. TH, 333). 

3.3. Uwagi

Dzieło Prousta i Dostojewskiego zawiera liczne sytuacje, w których postacie 
zadają lub doznają bólu. Mechanizmowi temu podlega niemal każda sfera 
egzystencji, niemniej pisarze z wyraźną predylekcją analizują relacje miłosne 
oraz życie towarzyskie. 

W pierwszej domenie W poszukiwaniu straconego czasu przynosi pre-
cyzyjny opis cierpienia wywołanego zazdrością. Swann i Marcel ulegają jej 
w podobny sposób i z tego samego powodu – ich kochanki (Odeta, Alberty-
na) nieustannie bowiem spotykają się z kimś innym. Zarazem jednak fakt ten 
starają się ukryć, dlatego obaj amanci dowiadują się o nim raczej przypadko-
wo i nieoczekiwanie. 

Z tego zatem powodu samo pojawienie się bólu jest nagłe, niespodziewa-
ne oraz nieprzewidywalne. Kochanek nie jest w stanie się przed nim zabez-
pieczyć, dlatego nawet najmniejsza jego „dawka” jest dotkliwa i działa silnie. 

Proust pokazuje przede wszystkim uporczywy i długotrwały charakter 
cierpienia, które trwa, nie dając się niczym zagłuszyć czy usunąć. Jego do-
znawanie angażuje bowiem wszystkie struktury wewnętrzne, sprawiając, że 
jest on – inaczej niż ból fi zyczny – niemożliwy do precyzyjnej lokalizacji 
i uśmierzenia. 

Jeśli zatem cierpienie jest – przynajmniej na pewnym etapie – nieusuwal-
ne, to jego następne „porcje”, powstałe w wyniku dalszych rewelacji na temat 
kochanki, kumulują się, powodując jego narastanie. Proces ten jest ponadto 
wspomagany pracą pamięci, która dysponując zapasem słów i scen, przywo-
łuje je kolejno, w miarę jak zużywa się ich moc sprawiania cierpień. U Mar-
cela w mechanizm ten zostaje także wciągnięta wyobraźnia, dokonująca licz-
nych projekcji dalszego postępowania Albertyny. W wyniku tego narrator 
wydaje się osaczony i sparaliżowany przez ból, gdyż każde działanie przynosi 
jego intensyfi kację. 

Pierwszy skutek masochizmu polega na somatyzacji. I Swann, i Marcel 
przenoszą odczuwanie bólu zazdrości na swoje ciało, które ogarnięte zostaje 
bezwładem i słabością. W trakcie silnych ataków bohaterowie doznają po-
ważnych dolegliwości, ale najczęściej somatyczne objawy ograniczają się do 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   110Zalewski Zrodlo 2 indd 110 2015-10-23   15:10:232015-10-23 15:10:23



111

niemocy i swoistego otępienia zmysłów. Dotyczy to zwłaszcza oglądu, jakie-
mu amant poddaje swoją kochankę: 

Miłość osiąga czasem takie nasilenie, że rodzi tylko ból, i wtedy sfera odczuć zmysło-
wych, ogniskujących się między obliczem kobiety i wzrokiem jej kochanka (ta bań-
ka mydlana wypełniona bólem, który cały się w niej mieści, odcięty od świata) jest 
już rozdęta wystarczająco, by ów punkt, przykuwający jego wzrok, punkt przemiany 
szczęścia w cierpienie, znalazł się równie daleko od obrazu postrzeganego przez in-
nych, jak rzeczywiste słońce od miejsca, w którym widzimy je, ulegając złudzeniu za 
sprawą zjawiska refrakcji. Ponadto jej twarz z wiekiem ulega najróżniejszym nieko-
rzystnym przemianom, które przesłania oczom kochanka nawracający ból i niewyga-
sła czułość. Toteż oblicze widziane kiedyś po raz pierwszy nie przypomina już prawie 
wcale tego późniejszego, oglądanego pośród powszednich cierpień miłości, od które-
go równie odległe jest jeszcze inne, znane ludziom obcym i obojętnym106.

Ból wkracza zatem w sferę percepcji i dokonuje jej zniekształcenia. Ko-
chanek nie widzi w kobiecie ani tego, co widzą inni, postronni obserwatorzy, 
ani tego, co sam widział, zanim zaczął przez nią cierpieć. 

Paradoks tej wizji polega jednak na tym, że dokonując idealizacji, usu-
wa jakiekolwiek pozytywne wrażenia. Ten, kto cierpi, nie odczuwa żadnej 
przyjemności, nawet kiedy obcuje z ukochaną kobietą. Rozkosz staje się tylko 
wspomnieniem z okresu, kiedy bólu jeszcze nie było, natomiast każde kolejne 
doznanie jest – i będzie – wypełnione udręką, która bez przerwy koncentruje 
się na domniemanej zdradzie kochanki. 

Dla masochisty miłość nie tylko sprowadza się do bólu, ale nawet jest 
przez niego wywoływana i uświadamiana. Za każdym razem, kiedy Alber-
tyna zamierza opuścić Marcela – i wtedy, kiedy faktycznie to czyni – doznaje 
on strasznych cierpień przekonujących go, jak bardzo zależy mu na kobiecie, 
która go nudzi i z którą jeszcze wczoraj zamierzał się rozstać. Narrator sądzi 
zatem, że nie zna ani siebie, ani tego, kim dla niego jest Albertyna, dopóki ból 
nie objawi mu prawdy. 

Miłosne udręki częściej pojawiają się u Prousta w układzie – przynajmniej 
implicite – pełnym niż uproszczonym, pseudonarcystycznym. Girard zauwa-
ża wprawdzie (por. PP, 289), że już samo zainteresowanie Odetą czy Alber-
tyną jest podyktowane masochizmem, ponieważ są one dokładnym prze-
ciwieństwem swoich amantów. Jednakże ograniczony charakter kochanek 
przyprawia ich o mniejsze cierpienia niż wywoływana przez nie zazdrość. 
Analogiczna sytuacja występuje w domenie towarzyskiej, gdzie cierpienia 
związane z próbą wejścia do określonego salonu (por. PP, 185) są rzadsze 
i słabsze wobec tych, których doznają jego stali bywalcy. Ich pragnienie utrzy-
mywania z innymi towarzyskich stosunków napotyka – tym razem expli-

106 M. Proust, Utracona. Przeł. M. Tulli. Warszawa 2001, s. 32. 
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cite – przeszkodę, którą stają się gospodarze salonu. W stosunku do niektó-
rych gości zachowują się oni nader ambiwalentnie: przyjmują ich, ale w trak-
cie każdej wizyty nieustannie okazują im swoją pogardę. 

Osoby takie Girard nazywa „kozłami ofi arnymi salonu” (por. PP, 210), 
wskazując, że geneza stosowanych wobec nich represji wynika z towarzyskich 
relacji, w jakie uwikłani są gospodarze. Salon Verdurinów rywalizuje z arysto-
kracją, dlatego każdy, kto sprawia, iż nie jest on na odpowiednim poziomie, 
doznaje w nim prześladowń. O tym, że dopóki konkurencja trwa, istnienie 
kozła ofi arnego jest niezbędne, przekonuje postępowanie wobec Saniette’a, 
który jest nieustannie upokarzany, a zarazem utrzymywany przez Verduri-
nów. Dopiero kiedy osiągną oni cel, z nieskrywaną przyjemnością pozbędą 
się kolejnej ofi ary, którą tymczasem stał się Brichot. Im zatem silniejsza jest 
rywalizacja zewnętrzna salonu, tym więcej prześladowań i pogardy panuje 
w jego wnętrzu. Reguła ta znajduje w dziele Prousta liczną egzemplifi kację: 
u Blochów gardzi się Nissimem Bernardem, u pani de Villeparisis – archi-
wistą, u Gilberty – starą Odetą. Natomiast enklawy najbardziej niezależne, 
które nie muszą już walczyć o swoją pozycję, poprzestając na utrzymywaniu 
status quo, stosują o wiele słabszą represję. W salonie księżnej Oriany podlega 
jej Swann, a u księżnej Marii – pani Saint-Euverte. Natomiast w Combray 
despotyzm cioci Leonii dosięga Franciszkę oraz niekiedy babkę narratora. 

Jednakże, mimo sporej liczby tych sytuacji, Proust nie dokonuje ich psy-
chologicznej analizy, tak jak to czynił w kwestiach miłosnych. Jedynie w przy-
padku Franciszki narrator, przedstawiając jej zachowania podczas ostatnich 
dni Leonii, stwierdza, iż: 

ta nieustanna obawa zniewag, podejrzeń, gniewów ciocinych rozwinęła we Franciszce 
uczucie, które myśmy brali za nienawiść, a które było miłością i czcią. Jej prawdziwa 
pani, o decyzjach nieodgadnionych, o podstępach nieodpartych, o dobrym sercu ła-
twym do wzruszenia, jej tajemnicza i wszechpotężna monarchini, jej władczyni, nie 
istniała już107. 

U tych, którzy cierpią w towarzyskich salonach, zarysowana tutaj ambi-
walencja jest jeszcze silniejsza. Niechęć do poniżających miesza się bowiem 
z fascynacją, każąc wytrwale znosić każde upokorzenie. 

Masochistyczne mechanizmy opisywane przez Prousta – jak niejedno-
krotnie zauważa Girard – znajdują swoją kontynuację u Dostojewskiego, 
tyle że w bardziej zaawansowanej postaci. Oznacza to, iż w przypadku relacji 
miłosnych nastąpi bezpośrednia koncentracja na rywalu, który silniej wy-
wołuje zazdrość niż niewierna kochanka. W Wiecznym mężu Truskocki nie 
jest w stanie dokonać wyboru narzeczonej bez obecności dawnego kochanka 
swojej zmarłej żony – Wielczaninowa. Kiedy jednak obaj znajdują się w jej 

107 M. Proust, W stronę Swanna, s. 207. 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   112Zalewski Zrodlo 2 indd 112 2015-10-23   15:10:232015-10-23 15:10:23



113

domu, Wielczaninow upokarza niedoszłego męża, gdyż skupia na sobie uwa-
gę kobiety i jej rodziny. 

W sferze towarzyskiej natomiast intensyfi kacja polega na tym, że postać 
stara się przebywać tylko w takiej grupie, w której wstyd i pogarda na pewno 
jej nie ominą. Przy takim założeniu poniżenie niejednokrotnie przybiera for-
mę fi zycznej przemocy. Bohater Notatek z podziemia wchodzi do lokalu, po-
nieważ widzi, że zgromadzeni w nim żołnierze wyrzucają przez okno jednego 
z gości. Wybór okazał się trafny, gdyż bohater również zostanie – wprawdzie 
mniej brutalnie – potraktowany przez pewnego ofi cera. 

U Dostojewskiego (inaczej niż u Prousta) cierpienie jest silniejsze, więc 
prowokuje odwet. Znieważani bohaterowie albo planują morderstwo lub też 
„nieumyślne” naruszenie nietykalności osobistej rywali, albo poprzestają na 
formach werbalnej agresji. Jednak próby te najczęściej mijają się z celem, 
gdyż fascynacja jest tak silna, jak nienawiść. Dlatego, jak stwierdza Girard 
(por. RU, 50), zamiast zemsty postacie starają się znaleźć modus vivendi, któ-
ry pozwoliłby im na koegzystencję z rywalem. 

Autor Prawdy powieściowej podkreśla (por. PP, 197–198), że w sferze eg-
zystencjalnej zarówno demonizacja, jak i sakralizacja mediatora jest fałszy-
wa. Jednakże analogiczne zjawisko pojawia się również w sytuacji masochi-
zmu i sadyzmu erotycznego. Jest ono nawet dużo lepiej widoczne, ponieważ 
oba przypadki posługują się teatralizacją, która zarówno stwarza iluzję, jak 
i – dzięki zabiegom pisarza – deziluzję, demaskującą sztuczny charakter ca-
łego przedsięwzięcia. 

Proces ten dotyczy szczególnie tych, którzy odgrywają rolę kata. Proust 
w homoseksualnym masochizmie barona de Charlus pokazuje, iż oprawcy 
nigdy nie są tak źli i zdeprawowani, jak życzyłby sobie ich klient. W sadyzmie 
problem ten się pogłębia, gdyż to sam zainteresowany musi stworzyć – obcą 
własnej naturze – kreację. W obu wariantach skutki są identyczne: niedo-
skonały przebieg tych „przedstawień” powoduje, iż skala doznań erotycznych 
zostaje obniżona; i Charlus, i panna Vinteuil nie odczuwają odpowiedniej 
satysfakcji. W przypadku córki kompozytora narrator wyjaśnia ten fakt na-
stępująco: 

W chwili, gdy profanowała z przyjaciółką fotografi ę ojca, musiała (tak myślałem), 
zdawać sobie sprawę, że wszystko to jest jedynie chorobą, szaleństwem, nie zaś praw-
dziwym i radosnym okrucieństwem, jakiego by pragnęła. Myśl, że jest to jedynie ko-
media okrucieństwa, psuła jej rozkosz108. 

W masochizmie i sadyzmie sama przemoc nie wystarczy. Dopóki pod-
miot, który jej doznaje lub ją zadaje, nie będzie przekonany, że jej ostateczna 

108 M. Proust, Uwięziona. Przekł. T. Boy-Żeleński. Warszawa 2000, s. 308. 
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sankcja ma naturę metafi zyczną, dopóty wywoływane przez nią skutki będą 
wyłącznie połowiczne. 

Unaoczniając wtórny (względem egzystencji) charakter sadyzmu ero-
tycznego, Girard przywołuje następstwo epizodów w Notatkach z podziemia, 
gdzie: 

Po bankiecie, na którym go zhańbiono, na którym go poniżono, na którym czuł się 
torturowany przez nędznych katów, człowiek z podziemia sam, tym razem bardzo 
realnie, znęca się nad wpadającą mu w ręce prostytutką (PP, 192).

Pierwotna natura masochizmu egzystencjalnego jest niewątpliwa, ale wy-
maga bliższego dookreślenia ze względu na rodzaj stosowanej później – w sa-
dyzmie erotycznym – przemocy. Pierwsze spotkanie bohatera z Lizą przynosi 
wprawdzie jej upokorzenie, które jednak polega wyłącznie na moralnym po-
tępieniu jej postępowania. Dopiero w trakcie późniejszej wizyty bohater nie 
tylko ją znieważy, ale i zmusi do prostytucji. 

Dostojewski precyzyjnie wskazuje różnice i podobieństwa między obiema 
sytuacjami. Pierwszą poprzedzają cierpienia na bankiecie, drugą – poniże-
nie ze strony służącego Apollona. Jednakże w trakcie pierwszego spotkania 
Liza przyjmuje wypowiedzi bohatera obojętnie, a następnie okazuje mu coraz 
więcej podziwu. Natomiast za drugim razem Liza zdradza się ze współczu-
ciem dla nękanego przez prześladowców bohatera. Jego upokorzenie staje się 
zatem jeszcze większe, dlatego będzie się on na niej mścił tak dotkliwie, jak 
tylko to możliwe.

Przemoc w trakcie pierwszej wizyty Lizy nie tylko nie wkracza w sferę 
erotyki, ale – dzięki odpowiedniej postawie ofi ary – ma naturę wyłącznie 
werbalną. Tego typu sytuacje należałoby zatem określić mianem sadyzmu 
egzystencjalnego, którego geneza też tkwi w analogicznej postaci maso-
chizmu. 

Faktem jest, że Dostojewski przedstawia ten typ jedynie częściowo, na-
tomiast o wiele więcej uwagi poświęca mu Proust.  Gospodarze salonów – 
np. Verdurinowie – dręczą lub pozwalają innym dręczyć niektórych spośród 
swoich gości, ponieważ sami boleśnie doświadczają przepaści, jaka dzieli ich 
od ubóstwianych Guermantesów. Mechanizm ten jest również znakomicie 
widoczny na przykładzie Franciszki, którą nieustannie szykanuje Leonia. 
Służąca znosi te cierpienia z pokorą, ale wobec podległych sobie osób (np. 
będącej w ciąży kucharki) nie zna żadnej litości. 

Reasumując refl eksje Girarda, należałoby stwierdzić, że struktury ma-
sochistyczna i sadystyczna pojawiają się w dwóch odmianach: statycznej 
i dynamicznej. Pierwsza uzyskuje swój kształt tylko na obszarze egzysten-
cjalnym, stale angażując te same podmioty. Girard, pisząc o relacji między 
Truskockim a Wielczaninowem, określa reguły istnienia takiego układu:
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Widzieliśmy już, że Wielczaninow w Wiecznym mężu wbrew sobie wchodzi w grę 
swojego partnera. Masochista zawsze skończy spotkaniem sadysty, a sadysta – maso-
chisty. Każdy potwierdza drugiemu i sam się przez niego utwierdza w podwójnej ilu-
zji wspaniałości i nikczemności; każdy podtrzymuje i przyspiesza w drugim oscylację 
między zachwytem a rozpaczą (RU, 58).

W takiej konfi guracji sadyzm egzystencjalny niekoniecznie powstaje 
z prześladowań, jakich gdzie indziej doznaje sam sadysta. Przykład Wielcza-
ninowa pokazuje, że funkcjonowanie w tej roli umożliwia pycha, która wyko-
rzystuje każdą okazję do umacniania swojej wielkości. 

Układ ten jest stabilny, o ile oba podmioty potrafi ą z sobą współistnieć, 
tak iż nie są zbyt od siebie oddalone, ale – jednocześnie – nie stykają się za 
blisko, gdyż zawsze grozi to odwetem i przemocą. Proust i Dostojewski po-
kazują, że szczególnie ten pierwszy warunek bywa trudny, jeśli więź między 
masochistą i sadystą nie przybierze formy wzajemnego uzależnienia. 

Gdy jednak masochista egzystencjalny zbyt silnie będzie odczuwał pustkę 
wokół siebie, zrezygnuje z dotychczasowej konfi guracji i ją przekształci. Ob-
serwacje pisarzy pozwalają dostrzec przynajmniej dwa sposoby dynamizacji 
tego układu: 

Masochizm
egzystencjalny

Sadyzm
egzystencjalny

Masochizm
erotyczny

Sadyzm
erotyczny

Sadyzm
erotyczny

Wydaje się, że pierwsze przejście albo do masochizmu erotycznego, albo 
sadyzmu egzystencjalnego podyktowane jest siłą metafi zycznego pragnienia 
w stosunku do pierwotnego rywala. Charlus staje się masochistą erotycznym, 
gdyż chce być z kimś, kto będzie mu przypominał Morela. Wystarczy zatem 
poczucie bliskości, które pozwala na niezakłóconą – chociaż bolesną – ad-
orację substytutu bóstwa. Przykład ten pokazuje ponadto, iż masochizm ero-
tyczny najczęściej rodzi się z relacji miłosnych, które już w sferze egzystencji 
zabarwione są cierpieniem. 

Wariant polegający na transformacji w kierunku sadyzmu egzystencjal-
nego zakłada natomaist gwałtowne pragnienie utożsamienia się ze swym 
prześladowcą. Niedawny masochista, zadając innym cierpienie, ulega iluzji, 
dzięki której wydaje się mu, iż sam jest tym okrutnym bóstwem, które go 
prześladuje. 
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Pierwsze przejście jest symetryczne i odwracalne: masochista egzysten-
cjalny może nadal pozostawać w pierwotnym układzie (nawet jeśli będzie 
on osłabiony), wchodząc zarazem w kolejny (masochistyczny lub sadystycz-
ny). Dzieje się tak szczególnie tam, gdzie pragnienie jest silniejsze, a zarazem 
nieograniczone do sfery erotycznej. Pani Verdurin czy Franciszka są stale 
uzależnione od cierpienia, które zadają im „wszechpotężne monarchinie”, ale 
równocześnie same stosują podobny terror wobec swoich „poddanych”. 

Drugie przejście, które za każdym razem prowadzi do sadyzmu erotycz-
nego, również jest odwracalne, ale nie zawsze okazuje się konieczne. Wydaje 
się, że nie dochodzi do niego w sytuacji, gdy rozwiązanie poprzednie stwo-
rzy układ trwały, który zaspokaja pragnienie podmiotu na danym etapie. 
Jednakże oba te warunki mogą zostać złamane. Dostojewski w Notatkach... 
pokazuje, iż stabilizacja ulega zachwianiu, gdy pojawi się feedback, sprzę-
żenie zwrotne. Jeśli zatem sadysta egzystencjalny trafi  na reakcję, którą – 
niekoniecznie trafnie – zinterpretuje w kategoriach odwetu, wówczas sam 
także wzmocni prześladowanie, przenosząc je w sferę erotyczną. Natomiast 
w przypadku masochisty erotycznego ważniejszy jest niedoskonały charak-
ter jego doznań, które przynoszą zbyt nikły kontakt z metafi zycznym absolu-
tem. Transformacja w kierunku sadyzmu erotycznego, jak stwierdza Girard 
(por. PP, 192), podyktowana jest rozpaczliwą decyzją osiągnięcia tego, co 
stale masochiście umyka. 

4. Asceza dla pragnienia 

Analizując kwestię ascezy, Girard wychodzi z założenia, że nie jest ona bezin-
teresowna, gdyż stawia sobie konkretny cel. Dlatego autor określa ją „ascezą 
dla”: jej zadanie polega bowiem na zdobyciu przedmiotu, którym zaintereso-
wane jest pragnienie. 

Asceza proponuje wyjście z impasu, w jakim znalazł się podmiot funk-
cjonując w podwójnej mediacji. Kiedy bowiem obaj uczestnicy wzajemnie 
imitują jedno krążące między nimi pragnienie, następuje jedynie eskalacja 
rywalizacji, która uniemożliwia osiągnięcie przedmiotu. Jedyne rozwiązanie 
polega zatem na strategicznym ukryciu swojego pragnienia. Postępowanie 
takie wydaje się nieefektywne, ale – jak wyjaśnia Girard – ma swoje uzasad-
nienie: 

W pośrednictwie wewnętrznym to pragnienie pośrednika-rywala odsuwa podmiot 
od przedmiotu. Ale samo pragnienie tego pośrednika zostało skopiowane z pragnie-
nia podmiotu. Asceza dla pragnienia zniechęca do naśladownictwa; a tym samym 
toruje sobie drogę ku przedmiotowi (PP, 163). 
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Jednakże w tym działaniu potrzebna jest siła woli, gdyż podmiot wciąż 
jest prowokowany do imitacji. Opieranie się mimetycznym mechanizmom 
jest więc niezwykle trudne, dlatego Girard przyrównuje je do wysiłku, który 
zaleca religijna asceza. 

4.1. Asceza bezinteresowna

Asceza jest niekiedy poprzedzona swoistym przygotowaniem czy też pró-
bą, której poddaje się bohater zanim rozpocznie dorosłą egzystencję. Dlate-
go jego wyrzeczenie jest bezinteresowne i jeszcze nie dotyczy konkretnego 
przedmiotu. Jedyne zadanie tej ascezy – czy „preascezy” – polega na wyro-
bieniu odpowiedniego nawyku i sprawności, która zostanie wykorzystana 
w późniejszym okresie. Brak konkretnego celu oznacza również, iż ta prak-
tyka dokonywana będzie albo w samotności, albo w tajemnicy przed innymi, 
tak aby nie odkryli oni prawdziwego sensu tych zachowań. 

Girard pokazuje taką ascezę na przykładzie postępowania Arkadiusza 
Dołgorukiego, postaci z Młodzika Fiodora Dostojewskiego. Bohater ten za-
mierza – wzorem Rotszylda – zostać milionerem, ale wie także, iż zdobycie 
ogromnego majątku wymaga heroicznego poświęcenia. Przeprowadza więc 
„test”, którego przebieg jest następujący: 

Kiedy wymyśliłem „moją ideę” (…) – zacząłem siebie wypróbowywać, czy nadaję się 
do klasztoru i do ascezy. W tym celu cały pierwszy miesiąc jadłem tylko chleb z wodą. 
Chleba czarnego wychodziło nie więcej niż dwa i pół funta dziennie. Żeby tego do-
konać, musiałem okłamywać mądrego Mikołaja Siemionowicza, uparłem się, żeby mi 
obiad przynoszono do mego pokoju. Tam po prostu go wyrzucałem; zupę wylewałem 
przez okno w zielsko, albo w inne miejsce; pieczyste – albo wyrzucałem przez okno psu, 
albo zawinąwszy w papier, kładłem do kieszeni i wynosiłem potem precz itp.109. 

Arkadiusz najpierw redukuje pożywienie, a następnie niezbędne wydat-
ki, chcąc udowodnić sobie samemu, że kiedyś będzie w stanie zrezygnować 
z wszystkiego dla osiągnięcia założonego celu. 

Girard zaznacza, iż Młodzik pokazuje także metafi zyczną naturę ascezy. 
Dostojewski zestawia bowiem wysiłki bohatera z trybem życia rosyjskich 
mnichów. Jednakże kiedy Makar Iwanowicz przedstawia Arkadiuszowi ich 
ascetyczną egzystencję, on poddaje ją radykalnej krytyce, twierdząc, iż wy-
pływa z egoizmu i mizantropii. Nie rozpoznaje zatem analogii do własnego 
postępowania, gdyż, jak komentuje Girard: 

Racjonalista nie chce dostrzec metafi zycznej struktury pragnienia; zadowala się nie-
wiele znaczącymi wyjaśnieniami, odwołuje się do „zdrowego rozsądku” i „psycholo-

109 F. Dostojewski, Młodzik. Przeł. J. Polecki. Białystok 2002, s. 80. 
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gii”. Jego pewności w niczym nie osłabia fakt, iż sam, mniej lub bardziej świadomie, 
oddaje się ascezie dla pragnienia. Niezdolny do introspekcji i powodowany pychą, 
instynktownie stosuje się do zaleceń podziemnej mistyki, które są zarazem zgodne 
i sprzeczne z zasadami mistyki chrześcijańskiej: Nie proście, a będzie wam dane; nie 
szukajcie, a znajdziecie; nie pukajcie, a otworzą wam (PP, 164). 

4.2. Asceza kontrolowana 

Zasadniczym przedmiotem refl eksji Girarda jest jednak ten rodzaj wyrze-
czenia, który pojawia się w trakcie zaawansowanego stadium mediacji po-
dwójnej. Asceza jest tu postępowaniem strategicznym, na które decyduje 
się podmiot w nadziei na osiągniecie sukcesu. Jakkolwiek jej reguły mogą 
– zwłaszcza w początkowym stadium – pozostawać nieznane, to jednak na 
dalszym etapie są odkrywane, a nawet analizowane. Oznacza to, iż asceza 
staje się coraz bardziej przemyślaną taktyką, nad którą zupełnie panuje wola 
podmiotu. 

4.2.1. Asceza erotyczna

Opisując wyrzeczenia, do jakich uciekają się bohaterowie w celu zdobycia 
upragnionej kobiety, Girard implicite przyjmuje dwa modele ascezy: prosty 
i złożony. Pierwszy jest adaptacją założeń ogólnych do reguł konfi guracji 
pseudonarcystycznej: 

Pragnienie podmiotu dotyczy ciała pośrednika. Pośrednik jest więc absolutnym pa-
nem owego przedmiotu; zależnie od swego kaprysu może go komuś oddać lub nie. 
Sens owego kaprysu nietrudno przewidzieć, skoro ten pośrednik, on również, nie jest 
zdolny pragnąć spontanicznie. Niech tylko podmiot ujawni swoje pragnienie, a po-
średnik natychmiast je odtworzy. Zapragnie własnego ciała, inaczej mówiąc, przy-
pisze mu taką wartość, że myśl o oddaniu go komuś innemu wyda mu się nie do 
przyjęcia (PP, 167).

Dlatego amant: 

Jedynie udając obojętność, może liczyć na odwzajemnione pragnienie pożądanej isto-
ty. A swoje pragnienie może ukryć, tylko powściągając poryw pchający go ku ciału 
ukochanej, czyli poskramiając to, co w pragnieniu miłosnym najbardziej realne i wy-
mierne (PP, 167). 

W ascezie erotycznej ważny jest nie tylko pozorny brak zaangażowania, 
ale i utrzymywanie stałego kontaktu z ukochaną. Na tym polega heroiczny 
wymiar ascezy, która wyklucza samotność, każąc bohaterowi stale panować 
nad sobą w obecności wybranej kobiety.

Model złożony natomiast powiela poprzednie rozwiązanie, dodając do 
niego jeden element: 
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Jeżeli pragnący podmiot rzuca się porywczo na przedmiot, jeśli publicznie okazuje 
swe pragnienie, stwarza sobie na każdym kroku nowe przeszkody i umacnia już ist-
niejące. Sekretem powodzenia (…) w miłości jest ukrywanie. Należy ukrywać prag-
nienie i udawać pragnienie, którego się nie odczuwa (PP, 114–115). 

Fingowane pragnienie wobec osoby trzeciej intensyfi kuje mimetyczną 
pokusę, na jaką wystawiona zostaje kochanka. Amant wzbudza w kolejnej 
kobiecie uczucie, jednakże w taki sposób, by jego wybrana nic o tym nie wie-
działa. Jedynie wtedy bowiem stanie się zazdrosna, gdy zauważy, że ktoś inny 
„spontanicznie” zainteresował się jej adoratorem. Ten wariant wymaga za-
tem nie tylko perfekcyjnego panowania nad sobą, ale i niemałej przebiegło-
ści, dzięki której symulowane pragnienie zostanie uznane za prawdziwe przez 
„podstawioną” kochankę. 

Analizując Czerwone i czarne, Girard zauważa, iż przejście od ascezy pro-
stej do złożonej nie jest konieczne, ponieważ konsekwentne zastosowanie re-
guł podstawowych okazuje się wystarczające. Ukrywając swoje pragnienie, 
Julian zyskał uczucie Matyldy, chociaż stracił je natychmiast, kiedy okazał, 
jak bardzo mu na nim zależało. Paradoks polega bowiem na tym, że asceza 
jest tym trudniejsza, im więcej zwycięstw przynosi. Po wyznaniu miłosnym 
Matyldy Julian nie panuje ani nad sobą, ani nad swoimi reakcjami i w rezul-
tacie zostaje odrzucony. Dopiero porażka powoduje, iż bohater zdobywa się 
na jeszcze większe wyrzeczenia, które przynoszą mu kolejny sukces. 

Wysiłek woli, jakiego asceza wymaga, staje się widoczny w zestawieniu 
Juliana z narratorem W poszukiwaniu straconego czasu, który także stosuje 
oba modele, ale za każdym razem – niekonsekwentnie i nieskutecznie. Jak 
bowiem zauważa Girard: 

W epoce swoich pierwszych miłości Marcel przejawia jeszcze pewien rodzaj ascetycz-
nej woli. Przestaje widywać Gilbertę, kiedy pojmuje, że dziewczyna odwraca się od 
niego. Opiera się zwycięsko pokusie napisania listu. Nie ma w nim dość woli i obłudy, 
aby odzyskać ukochaną; jest słabszy niż Julian, ale wciąż dość silny, by uciec przed 
zniewoleniem (PP, 179). 

Narrator okazuje wprawdzie Gilbercie obojętność, ale tylko dlatego, iż 
postanawia zrezygnować z wszelkiego kontaktu. Ten minimalny wysiłek nie 
gwarantuje jednak sukcesu, chociaż ratuje przed uzależnieniem od Gilber-
ty, która postępuje z Marcelem dokładnie według zasad ascetycznej gry: nie 
zdradza się z żadnymi uczuciami oraz pokazuje się na Polach Elizejskich z in-
nym mężczyzną. 

Natomiast w późniejszej relacji Marcel nie przestrzega żadnej z ascetycz-
nych reguł. Natychmiast okazuje swoje pragnienie i nawet nie potrafi  zrezyg-
nować z towarzystwa Albertyny. Niejednokrotnie wprawdzie kłamie, twier-
dząc, że kocha inną kobietę (np. Annę) i w związku z tym niczego Albertynie 
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nie oferuje, ale zarazem domaga się jej stałej obecności przy sobie. Działania 
te są więc niekonsekwentne i powodują jedynie drobne zmiany w postępowa-
niu kochanki, które co najwyżej łagodzą zazdrość Marcela. 

4.2.2. Dandyzm 

Asceza zazwyczaj nie ogranicza się do erotyki, lecz anektuje także pozostałe 
obszary egzystencji. W domenie towarzyskiej jej najbardziej znaną i skon-
wencjonalizowaną formą jest dandyzm. Girard rozpoczyna analizę tej posta-
wy od polemiki z ujęciem Baudelaire’a, dla którego istota dandyzmu sprowa-
dza się do: 

rodzaj[u] kultu dla samego siebie, silniejszego czasem od potrzeby szczęścia, które 
można znaleźć w innej osobie, na przykład w kobiecie (…). Jest to przyjemność zadzi-
wiania i dumna satysfakcja, że samemu nie jest się nigdy zdziwionym. Dandys może 
być człowiekiem zblazowanym, może być człowiekiem cierpiącym; lecz cierpiąc, bę-
dzie się uśmiechał jak Spartanin ukąszony przez lisa110.

Dla Girarda taki opis przedstawia jedynie to, co zewnętrzne i powierz-
chowne. Pod tą maską bowiem kryje się zupełnie inny mechanizm: 

Dandysa charakteryzuje obojętny chłód. Nie jest to jednak chłód stoicki; to chłód 
wyrachowany, mający rozpalić pragnienie, bezustannie powtarzający Innym: „Wy-
starczam sam sobie”. Dandys chce sprawić, by Inni naśladowali pragnienie, które on 
jakoby odczuwa dla siebie. Krąży ze swoją obojętnością wśród ludzi niczym magnes 
przesuwający się między opiłkami żelaza. Upowszechnia ascezę dla pragnienia i czyni 
z niej przemysł (PP, 169–170). 

Dandyzm jako strategia egzystencji polega więc na umiejętnym zaspoka-
janiu własnej próżności. Dlatego nie jest postawą dawną, arystokratyczną, ale 
– przeciwnie – nowoczesną, zakładającą mieszczańską zdolność do pomna-
żania mimetycznych interakcji. 

Przekonanie dotyczące strategii dandyzmu Girard opiera na obserwacjach 
zawartych u Stendhala i Dostojewskiego. Pierwszy z nich ujmuje tę kwestię 
pośrednio, ponieważ rosyjski dandys – książę Korazow – jest postacią epi-
zodyczną, której postępowanie nie zostaje przedstawione. Niemniej jednak 
udziela on rad Julianowi, który dokładnie je realizuje, udając przed Matyldą 
brak zainteresowania. Korazow nie tylko daje mu praktyczne wskazówki do-
tyczące charakterystycznego ubioru oraz metod postępowania z kobietami, 
lecz także określa podstawową regułę: 

110 Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego. Przeł. J.  Guze. Przedmowa Cz. Miłosz. 
Gdańsk 1998, s. 39. 
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Smutek nigdy nie jest w dobrym tonie; należy być znudzonym. Jeśliś smutny, to zna-
czy, że ci czegoś brakuje, że coś ci się nie powiodło. To  z n a c z y  p r z y z n a ć  s i ę 
d o  u p o ś l e d z e n i a. Przeciwnie, być znudzonym znaczy, że niełatwo coś ci się zdoła 
spodobać111. 

Publiczne epatowanie własną samowystarczalnością jest nie tylko sposo-
bem na jej powiększenie, ale przede wszystkim ma stworzyć iluzję, za którą 
skryje się dotkliwa dla dandysa prawda. 

U Dostojewskiego – i ta różnica jest zasadnicza – asceza nie polega na 
ukrywaniu pragnienia, ale na jego faktycznej nieobecności. Perfekcyjny dan-
dyzm Stawrogina w Biesach wynika właśnie z faktu, iż bohater ten nie ma ani 
rywala, ani przedmiotu, którym byłby zainteresowany. Stawrogin bowiem: 

Jest młody, przystojny, bogaty oraz inteligentny; otrzymał więcej niż jego udział w da-
rach natury i społeczeństwa może dać jakiejś jednostce. Dlatego właśnie żyje w ab-
solutnej nudzie: on nie ma więcej pragnień, ponieważ posiadł już wszystko (RU, 81; 
por. PP, 170; I3, 131). 

Dlatego, mimo wszelkich predyspozycji, Stawrogin nie jest szczęśliwy; 
jego nazwisko („niosący krzyż”) sugeruje nawet, że cierpi on najwięcej. To-
talna apatia, w jakiej tkwi, powoduje bowiem, iż ulega najdziwniejszym ka-
prysom, które ostatecznie popchną go do samobójstwa. 

Dostojewski, tworząc tę postać, doprowadził dandyzm do najbardziej 
skrajnej formy, ale dzięki temu dokładniej pokazał niezawodną reakcję, jaką 
wywołuje on u innych. Każdy bohater Biesów jest zafascynowany doskonale 
obojętnym i zawsze opanowanym Stawroginem, którego uznaje za idola. Jak 
bowiem konkluduje Girard: 

Stawrogin nie musi wyciągać ręki, by coś otrzymać. Właśnie dlatego, że jej nie wycią-
ga, wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety padają mu do stóp, oddają się mu całkowi-
cie (PP, 170–171). 

4.3. Asceza poza kontrolą

Jeśli powodzenie strategii wymaga długotrwałego wysiłku, który odbywa się 
w bliskim kontakcie z rywalem, wówczas ascetyczne praktyki stają się coraz 
bardziej bolesne, a zarazem wymykają się spod kontroli podmiotu. Świado-
mość ich istnienia znów ulega minimalizacji, a samo przestrzeganie reguł 
przestaje być kwestią wolnej decyzji, przyjmując formę tyleż ukrytego, ile 
deterministycznego imperatywu. W obu analizowanych domenach Girard 
pokazuje skutki, do jakich doprowadza bezwiedne i bezwolne wyrzeczenie. 

111 Stendhal, Czerwone i czarne. Kroniki włoskie, s. 337. 
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4.3.1. Impotencja 

Ingerencja woli, która nakazuje ukrywanie zainteresowania przedmiotem 
rywalizacji – czyli ciałem – bywa niebezpieczna, sprawiając, że naturalny in-
stynkt zostanie zahamowany czy sparaliżowany. Zmiana sytuacji podmiotu 
okazuje się zatem radykalna:

Początkowo nie ulegał pragnieniu ze względów taktycznych; teraz zaś odkrywa, że już 
nie potrafi  mu ulec. Doskonałe panowanie nad sobą, jakim pyszni się współczesny 
Don Juan, wiedzie prosto ku Stendhalowskiemu „fi asku” (PP, 167–168). 

Podporządkowanie erotycznego popędu zasadom mimetycznej gry po-
woduje, iż bohaterowie tylko w jeden sposób mogą uniknąć stale grożącej 
impotencji. Okazywanie namiętności w jej wymiarze cielesnym odbywa się 
wtedy, gdy kobieta ani niczego nie widzi, ani nie jest w stanie doznać piesz-
czot kochanka. Jedynie takie warunki stwarzają mu niezbędne bezpieczeń-
stwo, które pozwala zrezygnować z ascezy, nie narażając się na odrzucenie. 

Julian Sorel doskonale wie, że nie może w najmniejszy sposób ujawnić tego, 
co czuje do Matyldy, dlatego jego marzenie przybiera taką właśnie postać: 

„Ach (…) gdybym mógł okryć pocałunkami te blade policzki i gdybyś ty tego nie 
czuła!”112.

Dla Proustowskiego narratora momenty zmysłowej rozkoszy dostępne są 
jedynie w takich okolicznościach. Ich pełną realizację przynosi dopiero sen 
Albertyny, gdyż to w jego trakcie Marcel pozwala sobie na fi zyczny kontakt: 

Wówczas czując, że zasnęła całkiem, że nie obiję się o rafy świadomości pokryte teraz 
pełnym morzem głębokiego snu, śmiało i cicho rzucałem się na łóżko, kładłem się 
koło niej, obejmowałem ją ramieniem, kładłem wargi na jej twarzy i na jej sercu, 
dotykałem jej ciała ręką, która została wolna i którą, tak samo jak perły, podnosił 
oddech Albetyny; ja sam poruszałem się lekko od jej regularnego ruchu: płynąłem 
we śnie Albetyny113. 

Kochanka nie może zatem zarejestrować żadnych oznak zainteresowania 
swoim ciałem, w przeciwnym razie natychmiast uczyni je niedostępnym. 
Dlatego bohaterowie Dostojewskiego niejednokrotnie doświadczają pokusy 
zbrodni, która na zawsze pozbawi ich ukochane świadomości. Paradoks tego 
rozwiązania polega na tym, iż dostęp do ciała kochanki wymaga unicestwie-
nia jej duszy, do której tak naprawdę stara się zbliżyć kochanek. O wiele częś-
ciej zatem wybiera on rozwiązanie pośrednie, które pozwala mu na ukrytą 
i bezpieczną obserwację. Na tym według Girarda (por. PP, 169) polega roz-

112 Idem, s. 360–361. 
113 M. Proust, Uwięziona, s. 80. 
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powszechnione zjawisko podglądactwa114, które jest kompromisem między 
niemożliwą samotnością a trudną sztuką ascezy. 

4.3.2. Zła wiara 

Komentując ascetyczne praktyki pani Verdurin, Girard (por. PP, 242) wska-
zuje na ich podobieństwo z zachowaniami, które Jean-Paul Sartre określił 
mianem złej wiary. Egzystencjalne analizy istotnie potwierdzają rozpoznania 
Prousta, zwłaszcza w zakresie podstawowej intuicji: 

aby zła wiara była możliwa – pisze Sartre – sama szczerość musi być naznaczona złą 
wiarą. Warunkiem możliwości złej wiary jest to, aby rzeczywistość ludzka w swoim 
najbardziej bezpośrednim bycie, w wewnętrznej strukturze przedrefl eksyjnego cogito, 
była tym, czym nie jest, i nie była tym, czym jest115. 

Fałszywa motywacja, jaka funkcjonuje w postępowaniu pani Verdurin, 
jest pozbawiona jakiejkolwiek refl eksji. Patronka instynktownie i szczerze 
oddaje się swemu procederowi, ani przez moment nie uświadamiając sobie 
jego autentycznej natury. 

Oba wymienione przez Sartre’a modusy, w jakich realizuje się zła wiara, 
również są obecne u Prousta. Jeśli podmiot nie jest tym, czym jest, to ozna-
cza, iż jego fundamentalne elementy zostają odrzucone i dlatego adekwat-
ne ujęcie bytu jest niemożliwe. Pani Verdurin nigdy nie przyzna się, że jej 
najgłębszym pragnieniem, któremu wszystko poświęca, są salony Faubourg 
Saint-Germain. Przeciwnie, cel ten jest ukrywany za pomocą kłamstwa o ary-
stokratycznych „bufonach” i „nudziarzach”, z którymi nie należy utrzymywać 
stosunków. 

Jeżeli natomiast podmiot jest tym, czym nie jest, to oznacza, że zła wia-
ra dokonuje procesu wtórnej konstytucji, którego zadaniem jest wypełnienie 
powstałej uprzednio pustki. Girard uwypukla logiczne następstwo obu tych 
modusów, twierdząc, iż: 

114 Voyeuryzm pojawia się u Girarda także w kontekście masochizmu egzystencjalnego. 
Omawiając postępowanie Pandarusa w Troilusie i Kresydzie Szekspira, autor Prawdy powieś-
ciowej wskazuje, że nowoczesny stręczyciel najpierw umiejętnie wytwarza pragnienia u in-
nych, a następnie kopiuje je, doznając przy tym dotkliwych udręk. O ile w pierwszym etapie 
dominuje zręcznie przeprowadzona reklama, o tyle w drugim pojawia się ukryta obserwacja. 
Dlatego: „»Podglądacz« jest dobrą nazwą dla Pandarusa, zakładając, że nie będzie ona inter-
pretowana w taki sposób, aby zaciemnić element zazdrosnej udręki w jego zachowaniu. Pod-
glądactwo nie jest radosną rozrywką, w co nasza, z gruntu »stręczycielska« kultura każe nam 
wierzyć. Pandarus nie »cieszyłby« się naprawdę romansem Troilusa i Kresydy, gdyby równo-
cześnie nie cierpiał w najwyższym stopniu” (STZ, 199).

115 J.-P. Sartre, Byt i nicość, s. 108. 
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To w salonie państwa Guermantesów królują prawdziwe bóstwa Patronki. Ale ona 
raczej dałaby się zabić, niż otwarcie lub nawet skrycie oddać im oczekiwaną cześć. 
Dlatego właśnie z równie gorącą, jak nieszczerą pasją odprawia obrządek swojej fał-
szywej religii estetycznej (PP, 209). 

Mecenat, jaki nad artystami roztacza pani Verdurin, nie jest wszakże bez-
interesowną autokreacją. Jej cel stanowi bowiem stworzenie wizerunku, któ-
ry swoją niezależnością i oryginalnością zaciekawi, a nawet przyciągnie ary-
stokratów do tego mieszczańskiego salonu. A zatem pani Verdurin zarówno 
ukrywa swoje pragnienie, jak i fi nguje fałszywe, potwierdzając tezę Girarda 
(por. PP, 176), iż u Prousta asceza erotyczna i towarzyska rządzą się identycz-
nymi prawami. 

Sartre dodaje ponadto, że przekonania, jakie zła wiara utrzymuje, mają 
strukturę nieargumentacyjną i nieperswazyjną116. Wypowiedzi pani Verdurin 
znakomicie realizują tę zasadę, ponieważ ani w sądach negatywnych (o ary-
stokracji), ani pozytywnych (o sztuce i artystach, którzy jej nie „zdradzili”) 
Patronka nie dokonuje wnikliwych analiz, poprzestając na banalnych etykiet-
kach. Sama natomiast pozostaje odporna na wszelkie racje, które miałyby 
przekonać ją do zmiany stanowiska. 

Wyjątek od tej reguły pojawia się tylko wtedy, gdy pani Verdurin wal-
czy z innymi poglądami; zwłaszcza zaś z tymi, które nie uznają jej decyzji, 
wpływając destrukcyjnie na sytuację całego „klanu”. Wówczas odpowiednio 
spreparowane argumenty pojawiają się w zaskakującej ilości i wywierają po-
żądany skutek. Obserwacja ta potwierdza diagnozę Sartre’a, zgodnie z którą 
zła wiara dąży do zniszczenia tych wierzeń, które się jej przeciwstawiają117. 

Jednakże, podkreślając te analogie, należałoby również wskazać waż-
ną różnicę między dociekaniami egzystencjalnymi a dziełem Prousta. Dla 
Sartre’a bowiem zła wiara jest przede wszystkim fenomenem podmiotowym, 
wynikającym z samej struktury świadomości, natomiast jej usytuowanie 
względem innych dostarcza jedynie sprzyjających okoliczności, w których zja-
wisko to może się objawić118. Dla Prousta przeciwnie: okłamywanie samego 
siebie, które koniecznie nie zakłada ukrytej obecności rywala, jest niemożliwe.

4.4. Uwagi

Girard, podkreślając analogię między regułami ascezy erotycznej i towarzy-
skiej, nie zauważa znaczącej asymetrii, jaka pojawia się w przypadku nar-
ratora W poszukiwaniu straconego czasu. O ile bowiem Marcel nie potrafi  

116 Ibidem, s. 109. 
117 Ibidem, s. 111. 
118 Ibidem, s. 85. 
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realizować tych zasad w relacji z kobietami, o tyle znakomicie posługuje się 
nimi w salonie, dzięki czemu jego kariera w Faubourg Saint-Germain rozwija 
się nader szybko. Nie oznacza to, jak się wydaje, iż jedna asceza jest łatwiejsza 
od drugiej, ale że związki erotyczne zdecydowanie silniej angażują narratora. 
Tylko bowiem dlatego, iż pozostaje on uwikłany w kolejne „podboje” i ataki 
zazdrości, pozwala sobie na towarzyski indyferentyzm, który przynosi mu 
nieoczekiwany sukces. Jest to zatem przykład przejścia od jednej relacji mi-
metycznej do drugiej, który pokazuje, że porzucona domena okazuje się ła-
twiejsza do opanowania niż ta, którą podmiot jest aktualnie zaabsorbowany. 

W przypadku pani Verdurin warto natomiast zwrócić uwagę na jej kło-
poty, których doświadcza, oddając się fałszywemu kultowi sztuki. Wszystkie 
kłamstwa związane z jej stanem fi zycznym (migreny, niedyspozycje) mają 
bowiem usprawiedliwić jej ekstrawaganckie pozy, jakie przybiera na koncer-
tach. Zachowuje się tak, ponieważ stara się ukryć to, co dyktuje jej własne 
ciało ogarnięte przemożną nudą – pani Verdurin albo zasypia, albo ziewa 
w trakcie swych artystycznych śród. W ten sposób prawda pragnienia (brak 
zainteresowania sztuką) spotyka się z prawdą biologicznego odruchu, w któ-
rym się uzewnętrznia. Pragnienie niekiedy zawłaszcza sferę naturalnych re-
akcji, ale jeśli jest ono nieobecne – lub słabe – wówczas dominację uzyskują 
mechanizmy somatyczne. 

Udawanie nieistniejącego pragnienia jest więc praktyką nader wymaga-
jącą. Przeciwko niej protestuje bowiem ciało podmiotu – i „bunt” ten nie 
zawsze udaje się powstrzymać lub zamaskować. Ukrywanie pragnienia przy-
nosi zresztą identyczny problem, dlatego tak ważna jest w obu przypadkach 
asceza bezinteresowna. To dzięki niej podmiot uczy się panować nad reakcja-
mi somatycznymi, które mogą go zdradzić. 

5. Śmierć

Jeżeli prawdą pragnienia, jak powtarza Girard (por. PP, 297), jest śmierć, to 
oznacza, iż zaawansowana struktura mediacyjna w konsekwencji prowadzi 
do destrukcji uczestniczących w niej podmiotów. Zagrożenie takie pojawia 
się już na etapie masochizmu egzystencjalnego, który ulega intensyfi kacji za 
sprawą repetycji. Każda kolejna porażka i upokorzenie, jakich doznaje maso-
chista, generuje następną próbę, dzięki której zamierza on zwyciężyć rywala. 

Ponieważ naśladowca – stwierdza Girard – nie rozumie automatycznego charakteru 
rywalizacji, wkrótce przekształci on prawdziwy fakt frustracji i odrzucenia w zasad-
niczy bodziec swojego pragnienia. W taki czy inny sposób przejdzie on do wprowa-
dzania coraz większej przemocy w swoje pragnienie. Zidentyfi kowanie tej tendencji 
oznacza rozpoznanie, iż w ostateczności pragnienie zmierza do śmierci; zarówno 
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śmierci modela i przeszkody (morderstwo), jak i śmierci samego podmiotu (autode-
strukcja i samobójstwo) (TH, 413; por. STZ, 368). 

Stale ponawiana rywalizacja prowadzi do sytuacji, w której coraz większą 
rolę odgrywa presja siły. Na poziomie analizy antropologicznej Girard o wie-
le bardziej jest zainteresowany niszczącymi konsekwencjami, które dotykają 
samego masochistę (a nie jego rywala). Kwestia tanatologiczna dotyczy za-
tem rozpadu jego osobowości oraz samobójstwa, chociaż niekiedy bywa po-
wiązana z przemocą wymierzoną przeciwko niemu (morderstwo). 

5.1. Autodestrukcja

Pierwszy, wstępny etap samozniszczenia polega na likwidacji tego, co 
w podmiocie najcenniejsze. Mechanizm ten zostaje wymuszony wyborem 
mediatora: 

Doświadczenie, które tkwi u podstaw pośrednictwa, każe podmiotowi w swoim ży-
ciu i w swoim duchu widzieć największą słabość. I przed tą słabością pragnie uciec 
w złudną boskość Innego. Podmiot wstydzi się swojego życia i swojego ducha. Zroz-
paczony, że nie może być bogiem, szuka świętości we wszystkim, co sprzeciwia się 
temu duchowi. Zwraca się więc nieustannie w stronę tego, co może zhańbić i w końcu 
unicestwić najbardziej wzniosły i szlachetny aspekt jego istoty (PP, 288). 

Girard pokazuje to zjawisko na przykładzie erotycznych związków boha-
terów Prousta (por. PP, 289–292; TH, 414). Zarówno Swann, jak i Marcel 
wybierają kobiety, które są dokładnym przeciwieństwem ich kultury i wyrafi -
nowania. Negatywne kryteria selekcji właściwe masochizmowi egzystencjal-
nemu uzyskują zatem pełną funkcjonalizację: kochanki są tym atrakcyjniej-
sze, im bardziej wydają się wulgarne, ograniczone i brutalne. Z tego powodu 
ich wizualizacje bywają dokonywane za pomocą metaforyki zwierzęcej, któ-
ra ponadto podkreśla nieludzki, automatyczny wymiar ich egzystencji. Już 
niedługo stanie się on także udziałem kochanków, dla których przebywanie 
w obecności takich kobiet oznacza brak rozwoju oraz redukcję wyższych 
aspiracji. 

5.2. Samobójstwo (i morderstwo)

Im jednak dłużej i gwałtowniej przebiega owa degradacja, tym bardziej oczy-
wisty staje się jej nieskuteczny charakter. Pojawia się natomiast nieuchronna 
sprzeczność, do jakiej zawsze, jak podkreśla Girard (por. PP, 285), prowadzi 
ostatnie stadium metafi zycznego pragnienia. Koncentracja na Innym i wszel-
kie próby zawłaszczenia jego egzystencji powodują rozpad podmiotu. Osta-
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tecznie zatem staje on przed alternatywą, zgodnie z którą należy albo uni-
cestwić samego siebie, ponieważ własne istnienie stało się nie do zniesienia, 
albo defi nitywnie zniszczyć rywala.

Mroczny związek pragnienia i śmierci Girard znajduje przede wszystkim 
w szekspirowskim Otellu. Analiza tej sztuki opiera się na założeniu, iż Otello 
oraz Desdemona są niezmiernie do siebie podobni ze względu na cyrkulację 
swych pragnień. Oboje bowiem zakochują się nie tyle w sobie, ile w pewnym 
wyobrażeniu o sobie, do którego powstania przyczyniła się, po pierwsze, ich 
odmienna pozycja społeczna oraz, po drugie – odpowiednia mediacja. 

Otello jest zafascynowany wenecką arystokracją, natomiast Desdemonę 
pociąga egzotyka oraz militarne przedsięwzięcia, w których uczestniczy Otel-
lo. Pokonanie dzielącego ich dystansu nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc 
właściwie wybranych pomocników. W stosunku do Otella rolę te spełnił Cas-
sio, a Desdemonie dość nieoczekiwanie pomógł własny ojciec, Brabantio. To 
bowiem on pierwszy przyprowadził Maura do ich domu, chcąc posłuchać 
historii o jego egzotycznych przygodach. 

Brabantio – stwierdza Girard – wcześniej od Desdemony zainteresował się opowia-
daniami Otella; ów zamknięty w klasztorze stary Wenecjanin na długo przed cór-
ką zasmakował w heroicznej literaturze, z którą jego własne życie było całkowicie 
sprzeczne. Barbantio jest faktycznie rozdwojony: rozum mówi mu, że Desdemona nie 
powinna poślubić Otella, ale jego rzeczywiste pragnienie, skłaniające go do przypro-
wadzenia tego mężczyzny do własnego domu, sugeruje coś przeciwnego (STZ, 235). 

Córka intuicyjnie odgaduje tę fascynację ojca i wiernie ją imituje, zako-
chując się w bohaterskim Otellu. Dlatego chociaż Barbantio ofi cjalnie jest 
przeciwny ich związkowi, będzie musiał go zaakceptować. 

Przebieg i skutki mediacji w obu sytuacjach są podobne, ale nie identycz-
ne. Otello zwrócił się po pomoc do Cassia, który jest amantem doskonałym. 
Jego zasługom Maur przypisuje sukces swych małżeńskich planów, dlatego 
później wątpi, czy Desdemona jest w nim zakochana. Nigdy nie jest pewien 
jej miłości i dlatego tak łatwo popada w zazdrość, przeczuwając, iż żona albo 
już kocha dawnego posła, albo będzie zainteresowana innym herosem, kiedy 
on sam się jej znudzi. Girard podkreśla, że Jago nie jest odpowiedzialny za 
powstanie tych zazdrosnych przypuszczeń, ponieważ jego rola polega tylko 
na tym, iż dzięki rozmowom ujawnia to, co i tak nurtuje Otella, a co on sam 
usiłuje daremnie stłumić. 

Hipotezy Maura są bezpodstawne, gdyż żona jest trwale zauroczona mę-
żem i spektaklami przemocy, w których on bierze udział. Sama też chciałaby 
w nich uczestniczyć, dlatego odkrywając jego mordercze zamiary, nie szuka 
ratunku, ale przygotowuje się na spotkanie śmierci. Zgoda Desdemony, jak 
konkluduje Girard:
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jest spełnieniem jej najbardziej ukrytych oczekiwań. Otello to sztuka o tym najbar-
dziej mrocznym pragnieniu. Kiedy model i przeszkoda stają się jednym i tym samym, 
Eros i destrukcyjny impuls są również jednym i tym samym, i właśnie to Szekspir 
portretuje w zakończeniu (STZ, 367).

5.3. Uwagi

Otello pokazuje, że mimetyczna ambiwalencja pragnienia może mieć przy-
najmniej dwojaki związek z działaniem przemocy. Połączenie miłości 
z nienawiścią obecne jest bowiem u Otella i Desdemony w równym stopniu. 
Koincydencja ta ma naturę metafi zyczną, która zostaje ujawniona już na po-
czątku ich znajomości. Maur, relacjonując ten okres, zauważył bowiem, iż 
córka Brabantia:

Pragnęła, by ją Niebiosa stworzyły 
Takim człowiekiem, jak ja; dziękowała,
Mówiąc, że jeśli któryś z mych przyjaciół
Kocha ją, niechaj go tylko nauczę
Tak opowiadać, a tym ją zdobędzie. 
To napomknienie dało mi przemówić (I, 3)119.

Otello urzeka ją, ponieważ jest gwałtownikiem, którym ona sama chcia-
łaby być. Dlatego jej miłość jest niezmienna, a nawet ulega intensyfi kacji, 
w miarę jak mąż okazuje się wobec niej coraz bardziej brutalny. Dla maso-
chisty własne unicestwienie jest ostateczną konsekwencją, do jakiej prowadzi 
fascynacja bóstwem. 

Uczucie Otella rodzi się dzięki przeszkodzie, jaką na początku umiejętnie 
podsuwa mu Desdemona. Dlatego zawsze już będzie jej potrzebował, kon-
centrując się na wynajdowaniu kolejnych rywali. Cassio pełni wśród nich 
rolę szczególną, ponieważ to właśnie ku niemu, jak zauważa Girard (por. 
STZ, 362; R, 151), zdążają najważniejsze aspiracje bohatera. Przystojny wene-
cki arystokrata jest właśnie tym, kim Otello nigdy nie będzie, chociaż bardzo 
tego pragnie. Kiedy zatem zazdrość osiągnie stan maksymalnej intensyfi ka-
cji, Maur skieruje mordercze działania równolegle przeciwko Cassiowi oraz 
swojej żonie. Metafi zyczny absolut powstaje w wyniku połączenia obojga wy-
stępnych kochanków i dlatego w stosunku do każdego z nich Otello odczuwa 
identyczną ambiwalencję, która pcha go do zbrodni. 

Kiedy Desdemona zostaje zamordowana, okazuje się, że Cassio uniknął 
zastawionej na niego pułapki. Przejmuje on od Otella władzę i pogrąża go 

119 W. Shakespeare, Tragedia Otella, Maura weneckiego. Przeł. M. Słomczyński [w:] Dzieła 
wszystkie, t. 5, s. 519. 
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w zupełnym upokorzeniu. Maur zabija się w teatralnym geście, podkreślając 
swoje zasługi dla weneckiego państwa – do końca zatem stara się pokazać, 
że Cassio nie jest lepszy od niego. Skierowany przeciwko sobie akt przemocy 
można zatem, jak się wydaje, ujmować w kategoriach zastępczego przeniesie-
nia. Samobójstwo Otella jest transferem siły pierwotnie wymierzonej w ry-
wala, który jednakże okazał się dla niej nieosiągalny (por. RU, 115). 

Jeśli więc Desdemona – w ostatnich słowach – wini siebie za swą śmierć, 
to znaczy, że ujmuje ją w kategoriach samobójstwa. Doszło do niego, gdyż 
jej uwielbienie jest silniejsze od lęku przed idolem. Natomiast w przypadku 
Otella to nienawiść staje się decydująca, znajdując ujście najpierw bezpośred-
nie (morderstwo żony), a następnie pośrednie (samobójstwo). Samobójstwo 
„z miłości” (Desdemona) i samobójstwo „z nienawiści” (Otello) mają zatem 
identyczną genezę, chociaż inny przebieg w zależności od tego, który z aspek-
tów mimetycznej ambiwalencji jest słabszy i ukryty. Tam, gdzie dominuje 
fascynacja, podmiot będzie biernie poddawał się destrukcyjnej przemocy. 
Natomiast przewaga nienawiści spowoduje aktywne działania, których skut-
kiem będzie zniszczenie zarówno Innego, jak i siebie. 
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Wyzwolenie

1. Konwersja

Doświadczenie śmierci jest w refl eksji Girarda ukazywane z dwóch perspek-
tyw. Pierwsza zakłada, że podmiot ulega destrukcji w wyniku zbyt silnego 
pragnienia, którego realizacja wyzwala coraz więcej przemocy. Drugi aspekt 
natomiast zakłada sytuację odwrotną, w której samo pragnienie ulega anihi-
lacji w wyniku zwycięstwa, jakie odniosło nad tym, z którym konkurowało. 

Kiedy to się zdarza – stwierdza Girard – szukamy innego wzorca dla naszego prag-
nienia, ale może nadejść moment, po wielu takich doświadczeniach, kiedy jesteśmy 
totalnie rozczarowani i nie możemy znaleźć żadnego nowego wzorca (CH, 35).

Wyjątkowy status literatury polega właśnie na tym, że nie zakłada ona, 
iż pragnienie jest wieczne. Jego śmierć przynosi jednak frustrację i pustkę, 
które mogą doprowadzić – podobnie jak w pierwszym ujęciu – do rozpadu 
egzystencji. Jednakże zanim to nastąpi, niektórzy bohaterowie potrafi ą wyko-
rzystać fakt, że niespodziewanie pozostają poza działaniem pragnienia. Tylko 
bowiem w takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie adekwatnego samopozna-
nia, gdyż pozostając w relacji z Innymi, podmiot zawsze zdobywa wiedzę za-
pośredniczoną i w rezultacie nieadekwatną (por. RU, 85; AC, 40). Ponieważ 
ta autorefl eksja nie tylko prowadzi do prawdy, ale również dokonuje zasad-
niczego przewartościowania dawnych zachowań, Girard określa ją mianem 
nawrócenia w śmierci (PP, 299). 

Najważniejszy element nawrócenia stanowi rezygnacja z pragnienia 
metafi zycznego, które jest odpowiedzialne za iluzje, jakie zniewalają pod-
miot.  Kiedy fałszywa boskość mediatora zostaje rozpoznana i odrzucona, 
wówczas: 

Wszystkie poziomy egzystencji odwracają się symetrycznie, wszystkie skutki prag-
nienia metafi zycznego przechodzą w skutki przeciwne. Kłamstwo ustępuje miejsca 
prawdzie, lęk wspomnieniu, niepokój ukojeniu, nienawiść miłości, upokorzenie po-

Zalewski_Zrodlo_2.indd   130Zalewski Zrodlo 2 indd 130 2015-10-23   15:10:232015-10-23 15:10:23



131

korze, pragnienie według Innego pragnieniu według Siebie, transcendencja odwróco-
na transcendencji wertykalnej (PP, 301). 

Na poziomie antropologicznym – najlepiej został on przedstawiony 
w Czasie odnalezionym Prousta – najważniejsze poznanie prowadzi wgłąb 
„Ja”, które paradoksalnie okazuje się jednostkowe i uniwersalne. Bohater, re-
zygnując z imitacji, odkrywa więc siebie „dla” siebie i bezpośrednio doświad-
cza tego, co w nim jedyne oraz niepowtarzalne. Zarazem jednak dociera do 
prawdy uniwersalnej, zgodnie z którą ludzka natura jest taka sama, a więc nie 
uzasadnia ani pychy, ani idolatrii. 

Oba te aspekty pozostają w końcowym nawróceniu obecne, chociaż nie-
kiedy ich akcenty nie są równomiernie rozłożone. Girard zwraca uwagę, że 
poetyka epilogu zakłada albo włączenie bohatera do wspólnoty (Cervantes, 
Flaubert, Dostojewski), albo rezygnację z obecności innych na rzecz samot-
ności (Stendhal, Proust). Jednakże te różnice mają charakter wyraźnie dialo-
giczny – uzupełniają się nawzajem, pokazując, iż pomiędzy „Ja” oraz Innym 
dochodzi do autentycznej komunii. 

Nawet jeśli nawrócenie bohatera tylko nieznacznie opóźnia nadejście jego 
śmierci, nie ma ona takiego samego sensu, jak w poprzednich przypadkach. 
Girard zaznacza, że fi nał dzieła powieściowego wyraźnie kontrastuje dwa 
sposoby umierania. Pierwszy dokonuje się bez konwersji i jest konsekwencją 
albo wciąż obecnego pragnienia, albo jego braku i wywołanej w ten sposób 
apatii. Egzystencja ulega zniszczeniu za pomocą destrukcyjnych działań bądź 
dzięki starości, która dokonuje powolnego rozkładu. Fizyczna degradacja 
wiernie odzwierciedla bowiem stan wnętrza i dlatego Girard mówi o „śmierci 
ducha” tych bohaterów. Jednakże tego typu tanatologia nie jest ani najważ-
niejsza, ani jedyna: 

We wszystkich autentycznych epilogach powieściowych śmierć, która jest duchem, 
przeciwstawia się zwycięsko śmierci ducha (PP, 312). 

Drugi sposób umierania nie niszczy duszy, ale ją przemienia i uzdrawia. 
Prowadzi zatem do odzyskania życia niezależnie od tego, czy będzie ono 
trwało na ziemi, czy w wieczności. Taka koncepcja byłaby niemożliwa bez 
odwołania się do symboliki chrześcijańskiej. Jej pojawienie się, jest aktem re-
stytucji transcendencji wertykalnej, która eliminuje ludzkich bogów, zarazem 
jednak nadaje powieściowemu nawróceniu religijny sens zmartwychwstania. 
Girard konkluduje (por. PP, 319), że obraz obumierającego ziarna z Ewangelii 
Jana (por. J 12, 24), jakim posłużyli się Proust i Dostojewski, mógłby stano-
wić motto wszystkich epilogów, w których znika różnica między doświadcze-
niem powieściowym a religijnym. 
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1.1. Religijna struktura konwersji

Sam udział pierwiastka religijnego w fi nalnej konwersji nie zawsze jest zna-
czący. Z tego względu Girard (por. OB, 253) wyróżnia nawet nawrócenie 
„minimalne”120 oraz „maksymalne”, przy czym to ostatnie jest udziałem wy-
łącznie bohaterów Dostojewskiego. Jednak ważniejsze od tej różnicy okazują 
się podobieństwa, które pozwalają na przeprowadzenie analogii między reli-
gią a literaturą: 

Powieść, pomimo że nie jest wcale chrześcijańska, jest – w swoich przekonaniach, 
zasadach moralnych oraz metafi zyce, estetyce, a nawet w duchowej autobiografi i, któ-
ra domaga się zakorzenienia w osobistym doświadczeniu – indywidualną przemianą 
ustrukturyzowaną dokładnie tak jak doświadczenie, które chrześcijanie nazywają na-
wróceniem (CH, 39; por. I22, 221).

Girard zwraca uwagę na trzy elementy, dzięki którym oba typy konwersji 
są porównywalne. Pierwszy polega na odkryciu, że dotychczasowa sytuacja, 
w jakiej znajduje się podmiot, nie jest dla niego odpowiednia. Silne doznanie 
dyskomfortu rodzi bowiem postanowienie zmiany, nawet jeśli jego motywa-
cja nie zapowiada jeszcze istotnej metamorfozy. W ten sposób Girard wyjaś-
nia fragment ewangelicznej przypowieści: 

Dlaczego syn marnotrawny wraca do swego ojca? Nie z jakichś przyczyn mistycz-
nych, ani nawet nie dlatego, że jest mu przykro. Decyduje się wrócić do swojego ojca, 
kiedy zdaje sobie sprawę, że nawet najniższy sługa w domu jego ojca jest w lepszej sy-
tuacji niż on teraz po opuszczeniu tego domu. On wciąż ma wystarczająco zdrowego 
rozsądku i egoizmu, żeby rozpoznać piekło, kiedy znajduje w nim siebie, i żeby chcieć 
z niego uciec (CH, 35).

Konwersja rodzi się z immanentnego odruchu, w którym podmiot nie zga-
dza się na nieuchronne umieranie i zamierza „jedynie” ocalić własne życie. 

Drugi wspólny moment dotyczy reguły, zgodnie z którą nawrócenie prze-
biega. Ujmując tę kwestię, Girard zwraca uwagę na problem terminologiczny 
związany z łacińską „konwersją”. Pierwotny sens tego pojęcia sprowadzał się 
do zmiany, która nie miała charakteru ostatecznego, gdyż polegała na po-
wrocie do stanu wyjściowego. Zakładała zatem ruch cykliczny i powtarzalny, 
dlatego: 

120 Niektórzy komentatorzy starają się zatem ograniczyć obecność aspektu religijnego 
w doświadczeniu przemiany. Lucien Goldman, akceptując większość tez Girarda dotyczących 
mediacji, stwierdzał np. że: „Finalna konwersja Don Kichota czy Juliana Sorela nie dostarcza 
– jak utrzymuje Girard – dostępu do autentyczności, do transcendencji wertykalnej, ale jest 
jedynie uświadomieniem sobie próżności, zdegradowanego wymiaru nie tylko dawniejszych 
poszukiwań, ale również całej nadziei, wszelkiego możliwego poszukiwania” (L. Goldmann, 
Pour une sociologie du roman. Paris 1964, s. 22; por. OB, 253). 
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Kiedy chrześcijanie adaptują to słowo, zmieniają jego konotacje ze zjawiska kolistego 
na linearne, które pozostaje niedomknięte [open-ended]. Teraz znaczy ono, że zmiana 
ma miejsce raz na zawsze bez możliwego powrotu do punktu wyjścia. Dlatego też 
powinna być nieodwracalna (CH, 37–38). 

Nawrócenie oznacza więc przemianę radykalną, która wykracza poza to, 
w czym podmiot dotąd uczestniczył, i otwiera przed nim nowy etap. 

Z tej perspektywy miniony okres ujmowany jest w kategoriach upadku. 
Konwersja powoduje zatem wyznanie winy, w którym stwierdzony zostaje bez-
sensowny charakter uprzednich działań, aczkolwiek ta samokrytyka wolna jest 
od uprzedzeń, które kazałyby podmiotowi pogardzać sobą (por. CH, 40). 

1.2. Paralela: Wyznania św. Augustyna

Girard podkreśla (por. CH, 43), że w pierwotnej postaci doświadczenie na-
wrócenia zostało zapisane w Ewangeliach. Początkowo uczniowie Chrystusa 
niewiele rozumieją z Jego nauki, widząc w Nim jedynie politycznego wyzwo-
liciela. Dopiero po zmartwychwstaniu są w stanie odkryć sens Jego misji. 
Konwersja apostołów stała się więc wzorem, który powiela literatura chrześ-
cijańska, zwłaszcza w początkowym okresie. Najdoskonalszą realizacją tego 
archetypu są według Girarda (por. OB, 253; CH, 42–43; RU, 140) Wyznania 
św. Augustyna. 

Ta autobiografi a nie tylko przedstawia losy autora równie wyraźnie jak 
powieść121, ale w podobny sposób ujmuje egzystencjalne doświadczenia. Do-
tyczy to także konwersji, która pojawia się w środkowej partii utworu, jed-
nakże stanowi jeden z ostatnich elementów jego fabuły. 

Okres poprzedzający nawrócenie przedstawia kolejne etapy dorastania 
narratora, a w każdym z nich obecna jest mediatyzacja pragnienia. Augustyn 
zauważa (por. I, 7)122, że zazdrość pojawia się już w okresie niemowlęcym, 
kiedy jeden z braci stara się zdyskredytować drugiego przy podziale wystar-
czającego dla nich obu pożywienia. 

Mimo że – komentuje Girard – przykład jest, moim zdaniem, nieco zmyślony (wąt-
pię, by ta dwójka niemowląt była w stanie pomyśleć, że przez nadmierne ssanie mleka 
mogą pozbawić swą karmicielkę pokarmu), bardzo dobrze ukazuje w symboliczny 
sposób rywalizację mimetyczną – panującą nie tylko wśród dzieci, ale ogólnie wśród 
ludzi (PK, 68).

Konkurencja – tym razem w jej rzeczywistym wymiarze – stanie się waż-
nym tematem autobiografi cznej historii. Augustyn, relacjonując stosunki mię-

121 Por. P. Brown, Augustyn z Hippony. Przeł. W. Radwański. Warszawa 1993, s. 166.
122 W ten sposób odsyłam do: Święty Augustyn, Wyznania. Przełożył, wstępem i kalenda-

rium opatrzył Z. Kubiak. Warszawa 1992. 
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dzyludzkie, w jakich z własnego wyboru uczestniczył, zauważa nieuchronnie 
pojawiającą się w nich rywalizację. Początkowo zagarnia ona jedynie wspólne 
zabawy, ale z czasem wkracza już w obszar nauki i sztuki, prowadząc do walki 
o pierwszeństwo w klasie lub na oratorskim turnieju. Jednakże najbardziej 
intensywnie ujawnia się w domenie erotycznej, nie tylko dlatego, iż wśród 
rówieśników uwodzenie kobiet było rodzajem pokazowego współzawodni-
ctwa (por. II, 3), ale również z powodu powodzenia w tych przedsięwzięciach 
(por. III, 1). Także w wymiarze intelektualnym Augustyn szuka konfrontacji 
ze sławnymi retorami i mędrcami, których podziwia (por. IV, 14). 

Taka egzystencja szybko jednak staje się jałowa. Przygotowania do odpo-
wiedniego małżeństwa zmuszają go do porzucenia konkubiny, co wywołuje 
długotrwałą rozpacz (por. VI, 15). Ponadto intelektualni idole, którymi są dla 
niego manichejczycy, coraz wyraźniej nie wytrzymują jego krytyki, pogrąża-
jąc go w ostatecznym rozczarowaniu i sceptycyzmie. 

W tym stanie Augustyn trafi a do Mediolanu, gdzie dostaje się pod kurate-
lę wykształconego biskupa Ambrożego. Rozmawiając z nim i słuchając jego 
kazań, autor Wyznań przekonuje się, że chrześcijaństwo jest o wiele lepiej 
uzasadnione niż manicheizm. Osobisty akces do wiary jest jednak nieustan-
nie odkładany ze względu na opinię innych oraz nawyk rozwiązłego życia. 
Te właśnie przeszkody zostaną usunięte w trakcie aktu konwersji, którego 
dramatyczny przebieg odbywający się w mediolańskim ogrodzie przedsta-
wiony jest w księdze ósmej. Augustyn najpierw słucha opowieści Sympli-
cjana o nawróceniu mędrca Wiktoryna, który chociaż był sławny, nie prze-
straszył się publicznego wyznania wiary. Następnie Pontycjan przedstawia 
surowe życie w pustelniach i klasztorach, a także opowiada o konwersji pod 
murami jednego z nich. Pod wpływem tych historii dokonuje się zasadni-
czy przełom, chociaż ostateczną decyzję poprzedza lektura listów św. Pawła, 
dzięki której Augustyn przełamuje w sobie opór przed odrzuceniem daw-
nych przyzwyczajeń. 

Natychmiastowym skutkiem tego postanowienia jest przyjęcie wiary oraz 
chrzest.  Konwertyta wraca do Boga, jednakże dogłębne zrozumienie tego 
przychodzi później, na co wskazują rozważania zawarte w następnych księ-
gach. Autor Wyznań najszybciej rozpoznaje nieodwracalny charakter nawró-
cenia, w którym zawiera się zarówno koniec, jak i początek. Wspominając, 
stwierdza, że: 

w głębi, w komorze mego serca zadrżałem i rozgniewałem się na siebie, pożałowałem 
przeszłości i zabiłem w ofi erze swoją dawną istotę; i postanowiłem odnowić moje 
życie, pokładając nadzieję w Tobie (IX, 4). 

Pomimo krytycznej oceny dawnego postępowania, Augustyn nigdy nie 
pogardza sobą. Wyznając swe grzechy, zawsze podkreśla, że jego natura zo-
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stała obdarowana wieloma darami, które chociaż były źle przez niego wyko-
rzystywane, to jednak są otrzymanymi od Stwórcy dobrami (por. I, 20). 

Brak uprzedzeń pozwala mu na głęboką, a przy tym bezstronną anali-
zę własnych upadków. Wśród nich szczególne miejsce zajmowała próżność, 
dlatego jej autor Wyznań poświęca przenikliwe uwagi (por. X, 36). Zauważa 
bowiem, że jej istota polega na odbieraniu uwielbienia od ludzi, dzięki cze-
mu pojawia się samozadowolenie i satysfakcja. Zarazem jednak podkreślone 
zostają metafi zyczne konsekwencje tego mechanizmu, prowadzące do auto-
deifi kacji. Augustyn stwierdza także, iż wciąż nie jest wolny od tej pokusy, 
pokazując tym samym, że nawrócenie jest wydarzeniem, które nie dokonuje 
się wyłącznie w jednorazowym akcie123. 

Dopiero ostatnia księga przynosi wyjaśnienie samej konwersji. Kiedy Au-
gustyn zastanawia się, na czym polega odwrócenie się od tego świata, stwier-
dza, iż:

chodzi o to, aby dzięki Zdrojowi życia ziemia mogła zrodzić duszę żywą, która według 
Twego słowa, ogłoszonego przez Twoich ewangelistów, pozostaje czysta dzięki naśla-
dowaniu naśladowców Chrystusa, Syna Twego. Taki jest sens słów: „według rodzaju 
swego” – bo człowiek naśladuje swego przyjaciela. „Bądźcie – mówi apostoł Paweł – 
tacy jak ja, skoro i ja jestem takim jak wy” (XIII, 21).

Słowo, które oczyszcza duszę, pojawia się więc za pośrednictwem tych, 
którzy już zostali przemienieni. Taka właśnie sytuacja zaistniała w mediolań-
skim ogrodzie, kiedy Augustyn decyduje się naśladować Chrystusa zachęco-
ny opowieściami tych, którzy Go naśladują. Relacja ma charakter pierwotnie 
ustny, następnie pisemny, prowadząc do kumulowania kolejnych wzorców, 
które coraz skuteczniej modelują pragnienie konwertyty124. 

1.2.1. Uwagi 

Zestawienie powieściowego nawrócenia z tym, które zaprezentowane zostało 
w Wyznaniach, nie zakłada identyczności. Liczne podobieństwa nie niwelują 
bowiem różnic, spośród których trzy wydają się najważniejsze. 

Pierwsza dotyczy kwestii epistemologicznej, związanej z rozpoznaniem 
mimetyzmu. Komentatorzy Wyznań skłaniają się do podobnych opinii, 

123 Rację ma zatem Brown, zauważając: „Zadziwiająca dziesiąta księga Wyznań nie jest 
deklaracją wygłaszaną przez człowieka całkowicie uzdrowionego – jest autoportretem rekon-
walescenta” (P. Brown, op. cit., s. 178). 

124 Por. T. Graham, St. Augustine’s Novelistic Conversion. „Contagion: Journal of Violence, 
Mimesis, and Culture”, 1998, nr 5, s. 142–146; G. Harpham, Th e ascetic imperative in culture 
and criticism, Chicago 1987, s. 96–97; W. Palaver, René Girards mimetische Th eorie. Im Kontext 
kulturtheoretischer und gesellschaft spolitischer Fragen. Münster 2003, s. 281–283. 
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twierdząc, że takie dokonanie albo nie zaistniało125, albo nie odbyło się w peł-
nym wymiarze126. Niewątpliwie, ujęcie tego problemu wymaga podkreślenia 
procesualnego charakteru konwersji. Jej początek nie przynosi jeszcze właści-
wej oceny sytuacji, dlatego intuicja Grahama jest jak najbardziej trafna: 

Sugeruję, iż kiedy Augustyn doświadcza nawrócenia w ogrodzie w roku 386, on nie 
przeżywa Girardowskiej „powieściowej konwersji” – głębokiego upokorzenia, które 
towarzyszy odkryciu mimetycznej natury jego pragnień – aż do momentu tuż przed 
napisaniem Wyznań127. 

Augustyn, tworząc Wyznania (ok. 397–400), niewątpliwie posiadał wie-
dzę na temat rywalizacji oraz pychy, niemniej pojawienie się tego poznania 
w trakcie konwersji rzeczywiście jest wątpliwe. Wynika to zarówno z faktu, iż 
akt ten miał wyłącznie religijny charakter, jak i z tego, że sam także dokonał 
się dzięki mechanizmowi imitacyjnemu. 

Z perspektywy analiz Girarda takie nawrócenie jest niepełne. Pozwala to 
jednak wyjaśnić, dlaczego Augustyn umieścił je w środkowej partii utworu, 
poświęcając dalsze refl eksje m.in. hermeneutyce tego wydarzenia. Wydaje się 
zatem, że obie wersje konwersji są symetrycznymi odbiciami: Girard zaczyna 
od poziomu antropologicznego, a kończy na teologicznym; Augustyn zaś – 
odwrotnie. 

Ta różnica wskazuje na drugą rozbieżność dotyczącą źródła i przyczyny 
sprawczej:

Można by – zauważa Wohlman – zapytać Girarda, w jaki sposób konwersja się poja-
wia; czy jest możliwe przygotowanie się do niej. Można by zarzucić Girardowi, że nie 
jest dość dokładny w tej kwestii128. 

Dla Augustyna bowiem prymarny charakter aspektu religijnego oznacza, 
że decydująca inicjatywa należy do nadprzyrodzonej łaski, która zaprasza, 
a zarazem uzdalnia ludzką naturę do współpracy z Boskimi zamiarami. Gir-
ard istotnie nie porusza tego problemu, jednakże rozwiązanie Augustyna nie 
wydaje się sprzeczne z rozważaniami autora Prawdy powieściowej. Co najwy-
żej kładzie on większy akcent właśnie na owo przygotowanie – tj. autopozna-
nie – bez którego łaska nie byłaby w stanie w pełni wykonać swojego zadania. 

Jednakże najważniejsza różnica polega na sposobie ujęcia samego aktu 
nawrócenia. Girard bowiem:

125 Por. J. Hallman, Am I Born a Sinner? Augustine of Hippo and René Girard. „Irish Th eo-
logical Quarterly” 1993, nr 2, s. 89–90. 

126 Por. G. Harpham, op. cit., s. 102–104. 
127 T. Graham, op. cit., s. 152. 
128 A. Wohlman, René Girard et Saint Augustin: Anthropologie et théologie. „Recherches 

Augustiniennes” 1985, nr 20, s. 260. 
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analizuje konwersję wyłącznie w kategoriach „przed” i „po”, nic nie mówiąc o samym 
wydarzeniu; natomiast Augustyn zdaje sprawę z tego wydarzenia, rozważając jego 
wymiar wewnętrzny129. 

Ów aspekt psychologiczny w Wyznaniach jest zatem znacznie dokładniej 
przedstawiony, gdyż składa się z wątpliwości, wewnętrznych walk i rozterek. 
Dlatego ostatecznie: 

Można zauważyć, w jaki sposób analiza, którą proponuje Augustyn, jest zarazem bar-
dziej egzystencjalna i realistyczna od tej, którą jako bardziej teoretyczną i abstrakcyj-
ną zaproponował R. Girard130. 

Uwaga jest niewątpliwie trafna, ale ta różnica wynika z utworów, które 
interpretuje Girard. Pisarze, umieszczając konwersję w ostatniej partii tekstu, 
zwykle nie dokonują obszernej analizy tego zjawiska i poprzestają na wzmian-
kach. Ewidentnie natomiast nie jest tak, że lakoniczna ekspozycja implikuje 
prosty akt nawrócenia. Fizycznie cierpienia, jakich niejednokrotnie doznają 
literackie postacie, przeczą takiej supozycji. 

1.3. Przykład: Zimowa opowieść Williama Szekspira 

Zimowa opowieść jest ze względu na problematykę konwersji dziełem szcze-
gólnym, dlatego Girard poświęca mu obszerne analizy. Sztuka ta zarówno 
dramatyzuje proces nawrócenia, jak i nadaje mu transcendentalny wymiar, 
wprowadzając dyskretne odniesienia do Biblii. Dzięki temu utwór proponuje 
teologiczną refl eksję nad istotą grzechu pierworodnego oraz sensem zmar-
twychwstania. 

1.3.1. Grzech pierworodny 

Późny utwór syntetyzuje dwa ważne tematy, które dotąd Szekspir wprowa-
dzał oddzielnie. Pierwszy dotyczy konfl iktu wśród bliskich przyjaciół, a drugi 
– nieuzasadnionej zazdrości. Napięcie pomiędzy Leontesem a Poliksenesem 
wynika bowiem z podstawowej zasady, według której:

Żaden przyjaciel z dzieciństwa, który się zakochuje, nie potrafi  tolerować obojętno-
ści swego przyjaciela wobec kobiety, którą kocha. Stara się pobudzić pragnienie tego 
ostatniego najlepiej jak potrafi , ale wówczas ostro go potępia za próbę pogwałcenia 
swego prawa do posiadania tego przedmiotu (STZ, 391).

129 Idem, s. 261. 
130 Idem, s. 262. 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   137Zalewski Zrodlo 2 indd 137 2015-10-23   15:10:232015-10-23 15:10:23



138

Wysiłki Leontesa, które zmierzają do połączenia jego żony Hermiony 
z Poliksenesem, długo pozostają daremne, ponieważ oboje są zbyt lojalni 
i prostolinijni, aby ulec temu kuszeniu. Ostatecznie dzięki swej manipula-
cji Leontes osiąga tylko tyle, że żona i przyjaciel rezygnują z zachowywania 
dystansu i zupełnie niewinnie okazują sobie serdeczną przyjaźń. Jednakże 
te oznaki są wystarczające, aby bohater na ich podstawie odkrył obustron-
ną „zdradę”, która pogrąży go w nieopanowanej zazdrości. Pod jej wpływem 
Leontes dokonuje destrukcyjnego dzieła, niszcząc zarówno zażyłą relację, jak 
i swoją rodzinę. 

Gdy Leontes realizuje swą intrygę, zostawia żonę sam na sam z Polikse-
nesem. Ich rozmowa koncentruje się wokół tematu przyjaźni i wynikających 
z niej antagonizmów. Poliksenes najpierw podkreśla jej bezkonfl iktową na-
turę: 

Byliśmy jak dwa bliźniacze jagnięta,
Skaczące w słońcu, beczące ku sobie,
Wymieniające się swą niewinnością;
Nieznana była nam doktryna grzechu;
Nie śniło nam się, by znał ją ktokolwiek (I, 2)131.

Girard zauważa (por. STZ, 401), że w dzieciństwie dwaj przyjaciele imitu-
ją siebie perfekcyjnie, dlatego zacierają różnice, jakie wynikałyby z faktu, iż 
nie są w żaden sposób spokrewnieni. Na tym etapie proces ten nie wywołuje 
napięć; przeciwnie – jest doskonale niewinny i prowadzi do wzmocnienia 
łączącej ich więzi. Obaj są dalecy od popełnienia zdrady, a jednak fakt ten 
nieuchronnie nastąpi, o czym przekonuje dalsza wypowiedź Poliksenesa:

Gdybyśmy dalej żyli tak, a nasze
Słabe duszyczki nigdy nie wezbrały
Od krwi przypływu, moglibyśmy odrzec
Niebu zuchwale „niewinni”, gdyż wolni 
Od grzechu, który jest naszym dziedzictwem (I, 2)132.

Nie jest zatem tak, że „stan natury” stanowi wystarczający argument oba-
lający koncepcję grzechu pierworodnego. Potwierdza ją, ponieważ dobre 
relacje między przyjaciółmi nie są stabilne, a zatem potencjalnie stanowią 
źródło niezgody.

Różnica poglądów między rozmówcami pojawi się wtedy, gdy zasadniczą 
kwestią stanie się rola przyczyny, która doprowadza do upadku. Poliksenes 
natychmiast wskazuje na poślubione kobiety, które doprowadziły do znisz-

131 W. Shakespeare, Zimowa opowieść. Przeł. M. Słomczyński [w:] Dzieła wszystkie, t. 4, 
s. 237. 

132 Ibidem. 
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czenia pierwotnej harmonii między przyjaciółmi. Hermiona protestuje prze-
ciwko temu oskarżeniu: 

Dobre Nieba!
Nie wnioskuj z tego, abyś nie osądził,
Że twa królowa i ja to diablice (I, 2)133.

Girard podkreśla (por. STZ, 403), iż żona Leontesa nie odrzuca idei grze-
chu, ale nie zgadza się na taką interpretację Księgi Rodzaju, która nie dostrzega 
mimetycznego mechanizmu w scenie kuszenia. Z faktu, że Ewa grzeszy pierw-
sza, nie wynika bowiem, iż Adam nie ponosi żadnej winy za ich upadek. Oboje 
powiem postępują identycznie: Ewa ulega wężowi, a Adam Ewie. Dlatego: 

Pragnienie Ewy nie jest w żaden sposób różne od pragnienia Adama – ani mniej, ani 
bardziej mimetyczne. 

Adam w odpowiedzi na pytanie Boga obwinia o wszystko Ewę; od tego czasu do 
dziś powtarza się to oskarżenie – wbrew tekstowi biblijnemu, który nie wybacza mu 
tchórzliwego unikania odpowiedzialności, wyraźnie uważa je za kontynuację i rozją-
trzanie grzechu pierworodnego. Nie ma biblijnego uzasadnienia dla wyróżniania Ewy 
jako głównej winowajczyni (STZ, 404).

Hermiona odrzuca ów diaboliczny wizerunek kobiety, który powstaje 
w wyniku błędnego odczytania biblijnego przekazu. Nie proponuje własnego 
wyjaśnienia, gdyż zgadza się z uprzednią intuicją Poliksenesa, zgodnie z którą 
tylko dwaj doskonali przyjaciele mogą stać się zaciekłymi wrogami. 

1.3.2. Zmartwychwstanie 

Girard zauważa (por. STZ, 406), że akceptacja skażenia ludzkiej natury grze-
chem nie prowadzi do poniżenia, ale jest początkiem wyzwolenia. Zasadę tę 
ilustruje postępowanie Leontesa, który dokonawszy zemsty rozpoznaje, iż nie 
miała ona żadnych podstaw. O ile bowiem król Sycylii prawidłowo dostrzegł 
(stworzoną dzięki swym zabiegom) sympatię między żoną i przyjacielem, to 
jednak błędnie ją zinterpretował. Natychmiast poczuł się wykluczony z tego 
związku, dlatego uznał go za rodzaj cudzołożnego spisku, z którym powinien 
energicznie walczyć. Dopiero bezkompromisowa postawa domniemanych 
konspiratorów – zwłaszcza Hermiony – przekonała go, jak bardzo się mylił. 

Odkrywając nieuzasadnioną zazdrość, Leontes wyznaje swoją winę i de-
cyduje się na samotność, tak aby podobna sytuacja nigdy już nie zaistniała. 
Jego postanowienie zostaje jednak poddane próbie, ponieważ po szesnastu 
latach na jego dwór przybywa syn Poliksenesa – Floryzel – wraz ze swoją 
narzeczoną Perditą, która jest zagubioną córką Leontesa i Hermiony. 

133 Ibidem, s. 237–238. 
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Książę prosi króla Sycylii o wstawiennictwo u dawnego przyjaciela, który 
nie zamierza udzielić zgody na ten ślub. Ponieważ Floryzel jest podobny do 
swego ojca, a Perdita do matki, Leontes nagle znajduje się w identycznym 
układzie, jakiego doświadczył w okresie swej młodości. Ponownie zatem po-
grąża się w zazdrości, która jest – ze względu na autentyczne pragnienia na-
rzeczonych – jeszcze silniejsza niż poprzednio. Gdyby jej uległ, skutki byłyby 
katastrofalne, prowadząc do kolejnej tragedii. Jednak ta pokusa zostaje zwy-
cięsko, chociaż nie bez wysiłku odparta, dzięki czemu nawrócenie Leontesa 
okazuje się wiarygodne i nieodwracalne. 

Widząc rezultat przemiany króla, Paulina postanawia ujawnić tylko jej 
wiadomy fakt, że królowa nadal żyje. Wraz z Perditą organizuje więc wy-
stawę, na której zostanie pokazany posąg Hermiony, będący w istocie samą 
Hermioną. Leontes jest nim poruszony, ponieważ dostrzega nieoczekiwane 
podobieństwo, niemniej zaznacza, iż żona – taka, jaką ją pamiętał – nie miała 
zmarszczek. Ale postawa konesera szybko ustępuje miejsca rozpoznaniu, do 
jakiego teraz jest on zdolny. 

Jeżeli – wyjaśnia Girard – pragnienie mimetyczne jest owym złem, które poddaje 
w wątpliwość i ostatecznie niszczy to, co rzeczywiste, to autentyczne pojednanie po-
winno wytwarzać przeciwny skutek. Wyzwolony Leontes powinien mimo wszystko 
doświadczać r z e c z y w i s t e j  o b e c n o ś c i  – i doświadcza jej – z niewielkim opóź-
nieniem (STZ, 419). 

Pomimo że Hermiona (jak i Perdita) jedynie pojawia się po długiej nie-
obecności, to można ten powrót metaforycznie określić mianem zmartwych-
wstania. Leontes bowiem odkrywa w niej to, czego wcześniej – zaślepiony 
zazdrością – nie widział, tworząc sobie iluzoryczny wizerunek. Hermiona jest 
tym, kim naprawdę jest, i dlatego jej ciało nosi znaki upływu czasu. 

Zarazem jednak to „zewnętrzne” zmartwychwstanie odzwierciedla realny 
i obiektywny proces, jaki dokonał się w duszy Leontesa. To on, pogrążając się 
w żałobie, umiera przed szesnastoma laty, a teraz, kiedy okazał się silniejszy 
od mimetycznej pokusy, zostaje przywrócony do życia134. 

Girard podkreśla (por. STZ, 424) – i jest to prawdopodobnie odpowiedź 
na zarzuty – że zmartwychwstanie w Zimowej opowieści różni się nieco od 
tych, które pojawiały się w powieściowych epilogach. Zamiast kilku aluzji 
Szekspir prezentuje odrodzenie bohatera w trakcie długiej sceny, podkreś-
lając wewnętrzną dynamikę tego zjawiska. Ponadto ów aspekt odnowienia 
powoduje minimalizację perspektywy tanatologicznej, która w prozie bywa 

134 Lagarde komentuje przemianę Leontesa następująco: „On zmartwychwstaje, gdyż 
w końcu przedkłada miłość osób nad miłość do ich pragnień. Jego żona zostaje mu zwrócona, 
ponieważ nauczył się już nie poświęcać istnień cielesnych kłamliwym reprezentacjom swych 
pragnień” (F. Lagarde, op. cit., s. 167). 
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dominująca. Śmierć jest tylko pozorem, który pojawia się na początku oglą-
dania „rzeźby” i natychmiast znika po rozpoznaniu prawdy. 

Girard zwraca jeszcze uwagę, że owo opóźnienie rozpoznania, które wy-
darzyło się przed posągiem Hermiony, wykazuje wiele analogii z sytuacjami 
znanymi z Ewangelii. Po zmartwychwstaniu uczniowie i przyjaciele Jezusa 
nie poznają Go natychmiast, gdyż ich percepcja zostaje „zanieczyszczona” 
iluzjami, które tkwią w nich samych, a nie w Jego ludzkiej postaci. Wciąż 
istnieją przeszkody, które – niczym kamień u grobu – nie pozwalają na bez-
pośredni ogląd tryumfu życia nad śmiercią. 

Pomnik i kamień mają podobny sens, oznaczający brak pełnej wiary 
w zmartwychwstanie. Przyczyną tego jest wewnętrzna blokada, której wszy-
scy doświadczają. O niej właśnie mówi Leontes, stojąc przed postumentem: 

Czy mnie nie gani ten kamień,
Że jestem bardziej niźli on kamienny (V, 3)135?

Hermiona przywraca do życia „kamienne” serce męża nie tylko przez 
to, że objawia swe faktyczne istnienie, lecz także dlatego, iż przebacza mu 
jego winy, jakich względem niej się dopuścił. Na tym polega najgłębszy sens 
zmartwychwstania, który – zdaniem Girarda – zbliża Szekspira do epilogów 
Ewangelii. 

135 W. Shakespeare, op. cit., s. 351.
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Biblia Fiodora Dostojewskiego

Między Szekspirem a Dostojewskim istnieje analogia, polegająca na posługi-
waniu się symboliką biblijną. Obaj pisarze wprowadzają ją w celu podkreśle-
nia metafi zycznej natury pragnienia oraz roli, jaką religia odgrywa w procesie 
wyzwolenia podmiotu spod jego władzy. Niewątpliwie, rosyjski pisarz czyni 
to w sposób bardziej bezpośredni, wprowadzając do powieści biblijne inter-
teksty; Szekspir natomiast dyskretnie odsyła do religijnych alegorii. Niemniej 
jednak różnica technik nie niweluje podobieństwa funkcjonalnego. Jego ist-
nienie warte jest podkreślenia, ponieważ stanowi wyjątek: z perspektywy 
antropologicznej dzieło angielskiego dramaturga operuje bowiem znacznie 
rozleglejszą wizją, której Dostojewski ze względu na uprawiany gatunek nie 
osiągnął (por. PP, 286; I8, 170–171)136. 

1. Biesy

Girard jest przekonany (por. PP, 259), że Biesy stanowią summę Dostojew-
skiego, w której zawarta została pełna wiedza pisarza na temat metafi zyczne-
go pragnienia i jego ostatecznych konsekwencji. Dzięki nim transcendencja 
odwrócona uzyskuje wyraźną postać, a zarazem objawia wtórną naturę, po-
wstałą w wyniku przejęcia i reinterpretacji wizji chrześcijańskiej (por. PP, 68). 

1.1. Pokolenia i postacie

Bohaterowie Biesów należą do dwóch generacji, które umownie można okreś-
lić mianem rodziców i dzieci. Pierwsze pokolenie reprezentowane jest przez 
gubernatora, jego żonę, pisarza Karmazynowa oraz Barbarę Pietrownę i Stie-
pana Trofi mowicza. 

136 Girard zapewne nie zgodziłby się z tezą, że u Dostojewskiego problem przemo-
cy znajduje podobne rozwiązanie, jak w przypadku greckich tragików czy Szekspira (por. 
W.A. Strauss, Dostoevsky: the „Double” Precursor. „Helios” 1990, nr 1, s. 121–122). 
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W przypadku rodziców pośrednik znajduje się w odległości, która z jed-
nej strony „już” uzależnia, generując stabilny układ, w którym miłość splata 
się z nienawiścią. Z drugiej jednak strony ów dystans „jeszcze” pozwala na za-
chowanie pozorów, jakie skutecznie ukrywają niewolę, dlatego rodzice silnie 
podkreślają swą niezależność osobistą (Barbara) czy polityczno-intelektualną 
(Stiepan). Jej demaskacji dokonuje dopiero narrator, który – podobnie jak 
u Prousta – łączy sprzeczne style zachowań, odsłaniając „złą wiarę” tych po-
staci. 

Dzieci – czyli tytułowe „biesy” – znajdują się tak blisko pośrednika, iż 
udawanie czegokolwiek nie jest możliwe. Kiryłow, Szatow, Lebiadkin, a nawet 
Wierchowieński demonstracyjnie okazują religijny kult Stawrogina. 

Ktokolwiek – stwierdza Girard – buntuje się przeciw Bogu, żeby adorować siebie sa-
mego, zawsze skończy adorowaniem Innego, Stawrogina. (…) To właśnie Biesy obja-
wiają. Stawrogin nie jest ani bogiem w sobie, ani nawet dla siebie. Jednomyślne hołdy 
opętanych są hołdami niewolników i jako takie są pozbawione wszelkiej wartości. 
Stawrogin jest bogiem dla Innych (RU, 90)137.

Dlatego od niego wszyscy bohaterowie czerpią idee oraz pragnienia – i on 
też jest ostatecznym celem ich egzystencji. Postacie poświęcają mu siebie – 
a także to, co mają najcenniejszego – żeby tylko pozyskać jego łaskę. Zgodnie 
z regułą masochizmu znoszą każde cierpienie, które on im zadaje, widząc 
w tym epifanię jego boskości. 

Stawrogin jako wzór wywiera zgubny wpływ przede wszystkim na Kiry-
łowa. Jak bowiem zauważa Girard: 

Żeby zrozumieć „ideę” Kiryłowa, trzeba rozpoznać w niej nadrzędną formę „anty-
-odkupienia”, którą wszyscy uczniowie Stawrogina realizują mniej lub bardziej świa-
domie. Śmierć tej opętanej osoby musi położyć koniec chrześcijaństwu, dlatego po-
winna być zarazem bardzo podobna, jak i radykalnie odmienna od Męki Chrystusa 
(RU, 104).

Za namową Stawrogina Kiryłow parodiuje Chrystusa – swoim samobój-
stwem zamierza wybawić ludzkość od wiecznego lęku przed śmiercią, udo-
wadniając równocześnie, iż żadna transcendencja (oraz nieśmiertelność) nie 

137 Dzieło Dostojewskiego wielokrotnie pozwalało Girardowi analizować ów paradoks 
pychy:„Mimetyczne pragnienie jest nieudanym egoizmem, bezsilną dumą, która generuje peł-
ną czci imitację idoli, którzy nie zostają rozpoznani jako tacy, ponieważ są tak silnie zniena-
widzeni, jak czczeni. (…) Prestiż, jakim obdarzamy rywala, który jest zbyt zwycięski, zawsze 
jest miarą naszej próżności. Sądzimy, iż mocno dzierżymy berło naszej dumy, ale najbardziej 
nieznaczna porażka go nas pozbawia, gdyż ponownie pojawia się ono – bardziej olśniewające 
niż kiedykolwiek – w rękach naszych rywali” (RU, 157–158, 50). Por. F. Chirpaz, Enjeux de la 
violence: Essais sur René Girard, s. 40. 
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istnieje. W ten sposób jego własna pycha zostanie zaspokojona, gdy przy-
właszczy sobie boskość dotąd przynależną Chrystusowi. 

Projekt ten, jak zauważa Girard (por. PP, 282–283), jest złudny, gdyż Ki-
ryłow uświadamia sobie, że autodeifi kacja nie jest możliwa bez samobójstwa. 
Jeśli tak, to człowiek nadal pozostaje ograniczony, a jego wszechmoc okazuje 
się iluzoryczna. Bohater zabija się zatem ze wstydu, doprowadzony do rozpa-
czy swoją marną kondycją. 

Girard zaznacza, że aby klęska metafi zycznych projektów była autentycz-
na, musi ona dotknąć postaci wybitnych, które jako jedyne miałyby szansę 
jej uniknąć. Dlatego Kiryłow jest osobą etycznie idealną, natomiast Stawro-
gin zostaje obdarzony wszystkimi zaletami tego świata. Zasadnicza różnica 
polega jednak na tym, iż Stawrogin przewyższa wszystkich bohaterów. Dla-
tego sam jeden reprezentuje ostatnie, trzecie stadium: pozostaje doskonale 
obojętny, dzięki czemu to inni zaspokajają jego pychę, u źródeł której tkwi 
ekstremalne doświadczenie własnej nicości. 

Girard podkreśla (por. PP, 261; RU, 89), że Dostojewski sugeruje alego-
ryczne powiązania między najważniejszymi postaciami Biesów. Stiepan jest 
ich biologicznym lub duchowym Ojcem; Stawrogin jest fi gurą Antychrysta, 
a niezrównoważony spiskowiec – Piotr Wierchowieński – przenika wszystko, 
niczym Duch Zła. Razem tworzą demoniczną Trójcę, która przypomina i za-
razem różni się od swego pierwowzoru. Oznacza to, że:

Duchowe struktury same w sobie są sobowtórami. Wszystkie obrazy, metafory i sym-
bole, które je opisują, mają podwójne znaczenie i trzeba je interpretować w przeciwny 
sposób, w zależności od tego, czy struktury te pozostają zorientowane ku temu, co 
wzniosłe: w kierunku jedności i Boga, tak jak w chrześcijańskiej egzystencji; czy też są 
skierowane ku temu, co niskie, tak jak w Biesach; tzn. ku rozdwojeniu, które prowadzi 
do rozbicia, a ostatecznie do totalnej destrukcji osobowego istnienia (RU, 89).

1.2. Wizja zbiorowa

Dostojewski jest prorokiem nie tylko wszelkich prób deifi kacji jednostki, lecz 
także zapowiada społeczne przewroty. Pisarz pokazuje rozpad małomiastecz-
kowej społeczności, który wywołany został nie tylko chaotycznymi posunię-
ciami Wierchowieńskiego. Girard podkreśla (por. PP, 286), że morderstwa, 
skandale czy pożary byłyby niemożliwe, gdyby nie powszechna destrukcja 
międzyludzkich więzi, jaka zapanowała wśród obywateli. Wszyscy dążą do 
wzajemnego unicestwienia, dzięki czemu zbiorowość pogrąża się w coraz 
większym zamęcie. 

Girard (por. RU, 158–159) zwraca też uwagę, że rewolucyjna teoria nie 
mogłaby się rozwijać, gdyby nie ów stan dekadencji, w jakim pogrąża się 
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tradycyjny porządek. Rewolucjoniści przenoszą bowiem własne rywalizacje, 
w których tkwią, na płaszczyznę społeczną. W tym mechanizmie tkwi para-
doks, który Dostojewski przedstawia w Biesach: im słabsze i nieudolne stają 
się dotychczasowe struktury władzy, tym więcej opresji zostaje im przypisane 
przez tych, którzy zamierzają je zniszczyć. 

Na tym polega rewolucyjna mistyka, z której pisarz wyciąga ostateczne 
(i prorocze) konsekwencje. Zostały one zawarte w teorii, jaką propaguje Szy-
galew. Według niego wyzwolenie, jakie przyniesie rewolucja, musi skończyć 
się totalnym despotyzmem nowej władzy, która w inny sposób nie będzie 
mogła utrzymać zdobytej wolności (por. RU, 159–162). 

1.3. Perspektywa ewangeliczna: demony z Gerazy

Dostojewski w Biesach nieprzypadkowo wprowadził fragmenty Ewangelii 
dotyczące opętania. W nich bowiem, jak stwierdza Girard (PP, 295, 305), za-
wiera się istotny sens wizji powieściowej. Jednakże ustanowienie tej analogii 
nie wykracza poza wstępną intuicję: 

od demonów z Gerazy Dostojewski zapożyczył nie tylko tytuł swojej powieści, Biesy, 
lecz także system relacji pomiędzy jej bohaterami oraz dynamikę otchłani, która po-
chłania ów system (KO, 263–264).

Girard, komentując w Koźle ofi arnym scenę wypędzenia demonów, 
zwracał uwagę przede wszystkim na quasi-rytualne więzi łączące opętane-
go z mieszkańcami Gerazy, dlatego międzyosobowe interakcje nie stanowiły 
przedmiotu jego zainteresowania. Wyjątkiem od tej reguły jest uwaga po-
święcona wersji, jaką zapisał Mateusz, a która różni się nieco od tej, przeka-
zanej przez Łukasza i Marka. 

Mateusz bowiem przedstawia nie jednego, ale dwóch opętanych, sugeru-
jąc w ten sposób genezę tego typu zjawisk. Wykorzystując ten wariant, Girard 
stwierdza, że: 

Opętanie nie jest zjawiskiem indywidualnym, jest wynikiem zaostrzonego mimety-
zmu. Zawsze są co najmniej dwie osoby, które podlegają wzajemnemu opętaniu, jed-
na jako „skandal” drugiej, jako jej model/przeszkoda. Każda jest modelem drugiej; 
dlatego u Mateusza w pierwszej części opisu dwa demony rzeczywiście nie rozróżnia-
ją siebie od tych, których opętały (KO, 251).

Ten układ sobowtórów wykazuje ponadto tendencję do rozprzestrzenia-
nia, do czego aluzyjnie Mateusz nawiązuje, mówiąc, że nikt nie mógł przejść 
drogą, na której znajdowali się opętani (por. Mt 8, 28). Zatem dla innych są 
oni taką samą przeszkodą, jaką stali się dla siebie: przeszkodą, która fascynuje 
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i odpycha zarazem. Tę mimetyczną interakcję Ewangelie określają mianem 
„zgorszenia” czy „skandalu” (por. KO, 194–196; RU, 157). 

W tej perspektywie system bliźniaczych relacji, jakie funkcjonują między 
bohaterami powieści, prowadzi do opętania:

Im bardziej Dostojewski zgłębia podziemie, tym bardziej staje się świadomy tego 
ciemnego i „satanicznego” wymiaru nowoczesnego życia. W Biesach i Braciach Ka-
ramazow wyraźnie interpretuje fascynację przeszkodą/modelem jako demoniczne 
opętanie, a psychologia podziemia zmienia się w demonologię (RU, 158). 

Ponadto pisarz, korzystając z Ewangelii (zob. Łk 8, 32–36), kładzie akcent 
na dynamikę otchłani, jaka ogarnia lokalną społeczność. Jej symbolem jest 
obraz tonącego w jeziorze stada świń. Dla Girarda oznacza on takie przekro-
czenie stopnia dezintegracji, w wyniku którego zbiorowej imitacji podlega 
każde, nawet najbardziej nieodpowiedzialne czy samobójcze, zachowanie 
(por. KO, 267–268). 

Najbardziej wyraźna i ścisła paralela dotyczy jednak Stiepana Trofi mowi-
cza, który bezpośrednio – słuchając czytanej mu Ewangelii – utożsamia się 
z opętanym uzdrowionym przez Chrystusa. Końcowe wyzwolenie w Biesach 
staje się udziałem tylko jednego bohatera, który odkrywa własne szaleństwo, 
dzięki czemu potrafi  się go wyrzec (por. PP, 258, 297–298). 

2. Bracia Karamazow

Pomimo iż Girard jest przekonany, że temat ojca odgrywa zasadniczą rolę 
w Braciach Karamazow, to jednak o wiele więcej uwagi poświęca wizji religij-
nej, jaką zaprezentował Dostojewski. Jej krystalizacja jest bowiem dowodem 
potwierdzającym przemianę pisarza, która znalazła odzwierciedlenie w jego 
ostatniej powieści (por. RU, 121).

2.1. Ojciec i synowie 

Girard wskazuje (por. UC, 56), że ojciec nie posiada względem synów nie-
kwestionowanej pozycji, ale staje się ich rówieśnikiem, a nawet sobowtórem. 
Dla wszystkich (poza Aloszą) Fiodor Karamazow jest towarzyszem, z którym 
toczy się otwartą walkę o ukochaną kobietę (Dymitr) lub skrycie rywalizu-
je w każdej dziedzinie, dążąc do upokorzenia i złamania jego dumy (Iwan, 
Smierdiakow).

Obie sytuacje są analogiczne, ponieważ prowadzą do najbardziej zaawan-
sowanego etapu mimetycznej interakcji. Wrogowie tkwią w idealnej symetrii, 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   146Zalewski Zrodlo 2 indd 146 2015-10-23   15:10:242015-10-23 15:10:24



147

a jakikolwiek dystans między nimi zostaje zniwelowany. W ten sposób zdo-
bycie spornego obiektu jest zupełnie niemożliwe, a podstawowym zachowa-
niem staje się absolutna asceza. Jeśli bowiem rywale są zbyt blisko, wówczas, 
jak zauważa Girard: 

Skrywanie pragnienia staje się mimowolne i wywołuje paraliż. Obaj partnerzy działa-
ją podobnie; opierają się sobie nawzajem tak skutecznie, że żaden z nich już nie może 
zbliżyć się do przedmiotu. Trwają naprzeciw siebie, unieruchomieni w opozycji, która 
wciąga ich bez reszty. Każdy jest dla drugiego jakby własnym lustrzanym odbiciem, 
które wyszło z lustra i stanęło mu na drodze (…).

Ojciec Karamazow i jego synowie ilustrują to ostatnie stadium pośrednictwa we-
wnętrznego (PP, 179). 

Jedynie radykalna przemoc jest w stanie zniwelować ten napięty układ, 
niszcząc jednego z uczestników. Girard zaznacza jednak, iż Dostojewski, 
przedstawiając morderstwo, zawsze wyciąga radykalne konsekwencje z tego 
czynu. Jeżeli ojciec i syn pozostają złączeni tak silną relacją, to ojcobójstwo 
nieuchronnie prowadzi do samobójstwa. Dzieje się tak dlatego, że rywaliza-
cja tylko pozornie różnicuje tych, którzy są w nią zaangażowani:

U źródła nienawiści w stosunku do Innego jest nienawiść dla Siebie. Ponad podziem-
nymi opozycjami znajduje się tożsamość, która je funduje; tożsamość ojca i syna. Oj-
ciec jest nienawidzony jako Inny, a jeszcze głębiej jest przedmiotem wstydu, który 
odczuwa się w stosunku do Siebie (RU, 115). 

Zatem ci bohaterowie, którzy najsilniej nienawidzą Fiodora, pogrążą się 
po jego zabójstwie w autodestrukcji – Smierdiakow popełni samobójstwo, 
a Iwan popadnie w szaleństwo. Z tymi dwiema formami śmierci kontrastuje 
wewnętrzna przemiana Dymitra, który wyrzeka się zawiści i dostępuje odku-
pienia (por. PP, 285, 298). Girard podkreśla (por. PP, 318), że oba scenariu-
sze prowadzące bądź do samozagłady, bądź do wyzwolenia, zawarte zostały 
w ewangelicznej sentencji o ziarnie, która nie bez powodu pojawia się w naj-
ważniejszych miejscach powieści:

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie 
obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfi ty (J 12, 24). 

2.2. Legenda o Wielkim Inkwizytorze

Girard, interpretując zarzuty Wielkiego Inkwizytora, stwierdza:

On nie oskarża Chrystusa o to, że nie docenia ludzkiej natury, ale że ją przecenia; że 
nie rozumie, iż niemożliwa moralność miłości z konieczności prowadzi do świata 
masochizmu i poniżenia (RU, 122–123). 
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Inkwizytor jest przekonany, że skoro człowieczeństwo jest nieskończenie 
ułomne, to nie należy tego zmieniać, ale – wykorzystać. Chrystus nie sprostał 
temu zadaniu, jednakże Jego następcy dokonają tego, posługując się w tym 
celu taką wersją chrześcijaństwa, która niczym nie różni się od pogańskiej 
idolatrii. 

Błąd Jezusa jest tym bardziej niewybaczalny, że został On poinformowany 
przez szatana, w jaki sposób powinien postępować. Inkwizytor przypomina 
ewangeliczną scenę kuszenia na pustyni (por. Mt 4, 1–11), w której zawiera 
się cała prawda o mechanizmach rządzących królestwem tego świata. Zgodnie 
z diabelską wizją ludzie potrzebują zaspokojenia swoich materialnych potrzeb, 
a tego Chrystus nie dokonał. Ponadto wymagają obiektywnego znaku potwier-
dzającego istnienie Boga. Wreszcie są nieusuwalnie opanowani przez pychę, 
która prowadzi ich do zazdrości oraz składania pokłonów przed Innym.

Girard, zastanawiając się nad rolą biblijnego intertekstu, stwierdza, że:

Zasadniczo Legenda jest tylko powtórzeniem i rozszerzeniem ewangelicznej sceny, 
którą przywołał Wielki Inkwizytor. To właśnie trzeba zrozumieć, kiedy nieco naiwnie 
dziwimy się milczeniu, które Alosza zachowuje w obliczu argumentów swego nowe-
go kusiciela. Nie można „odrzucić” Legendy, ponieważ z chrześcijańskiego punktu 
widzenia rację ma diabeł, Wielki Inkwizytor, Iwan. Świat jest przekazany złu. U św. 
Łukasza diabeł zapewnia, że każda ziemska władza została mu poddana „i mogę ją 
odstąpić, komu zechcę”. Chrystus nie „odrzuca” tego stwierdzenia. Nigdy nie mówi 
On w swoim własnym imieniu; chroni się za cytatami z Pisma. Podobnie jak Alosza, 
On odmawia dyskusji (RU, 127). 

Paradoksalnie ta demoniczna perspektywa jest zarazem konieczna, jak 
i pozbawiona rozstrzygającej dominacji. Bunt Wielkiego Inkwizytora, któ-
ry doprowadzi do powstania idolatrii, jest bowiem niezbędnym etapem na 
drodze do wyzwolenia człowieka. Na tym polega profetyczny wymiar dzieła 
pisarza. 

Dostojewski w Legendzie przepowiada rozpad cywilizacji, jaki wynika 
z podziału między Ja a Innym, w wyniku którego powstają nowi despotyczni 
bogowie. Zarazem jednak ów upadek przyniesie zbawienie, którego doko-
na Chrystus, nadając człowieczeństwu prawdziwą godność. Dlatego Alosza 
oznajmia bratu, że wszystko, co powiedział, nie jest bluźnierstwem, ale służy 
głoszeniu chwały Odkupiciela. Alosza ponadto całuje Iwana – tak jak Chry-
stus Inkwizytora – gdyż w ten sposób młodszy brat potwierdza moc miłości, 
której ostatecznie nie przezwycięży najbardziej zacięta nienawiść. 

Girard podkreśla (por. RU, 134), że akces po stronie zła jest wyborem po-
dejmowanym z niemałą kompetencją poznawczą. Wiedza Inkwizytora o ska-
żeniu ludzkiej natury jest imponująca, niemniej wyciąga on z niej błędne 
wnioski. Prowadzą one do negacji, która jest odwróceniem chrześcijańskiej 
wizji. Dlatego ostatnie słowa Wielkiego Inkwizytora są zaprzeczeniem prze-
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słania zawartego w Apokalipsie – zamiast oczekiwania na powtórne przyj-
ście, wyrażony zostaje zakaz, który zabrania Chrystusowi ponownej epifanii. 

Legendę nie bez powodu opowiada Iwan, ponieważ jego stanowisko jest 
identyczne z tym, które prezentuje Inkwizytor. Egzystencja Iwana zamyka się 
w podwojeniach – ojciec jest jego sobowtórem, natomiast on sam pełni tę rolę 
w stosunku do Smierdiakowa. Z tego właśnie powodu nieślubny syn zabija 
ojca, wyprzedzając zamiary Iwana, którego podziwia i nienawidzi zarazem. 

Iwan tak silnie tkwi w układzie sobowtórów, że doznaje halucynacji, która 
łączy jego subiektywne doznanie z tym, co zewnętrzne i obiektywne. Ekspli-
kacji tego zjawiska Dostojewski dokona za pomocą języka religijnego, dla-
tego rolę alter ego Iwana pełni diabeł. Girard zaznacza przy tym (por. RU, 
132–133), że takie zestawienie nie jest arbitralne, gdyż mimetyczna psycho-
logia w swej najbardziej zaawansowanej postaci wykazuje wiele podobieństw 
do demonologii. Doświadczenie demona (jak i sobowtóra) nie pojawia się 
bowiem pierwotnie, ale jest wynikiem długotrwałej ewolucji; ponadto oba 
zjawiska prowadzą do podobnych konsekwencji w postaci opętania czy trwa-
łego uzależnienia. 

Obiektywizacja demona pozwala pisarzowi na jego demaskację. O ile bo-
wiem sobowtór jest wierną kopią podmiotu, o tyle diabeł – jego karykaturą, 
która całkowicie zawiera się w akcie parodii. Jest więc pozbawiony własnego, 
odrębnego istnienia, które stara się za wszelką cenę uzyskać. 

Dostojewski przenikliwie dostrzega podwójny wymiar demona. Jego sła-
bość miesza się bowiem z siłą, jaka tkwi w technice kuszenia. Najsilniej pod-
lega jej Alosza, o którego duszę nieustannie toczy się walka. Najcięższa próba 
– porównywalna z tą, którą przeszedł na pustyni Chrystus – dokonuje się 
w rozmowie z bratem. Girard stwierdza bowiem, że:

najstraszniejszym kusicielem jest Iwan, kiedy przedstawia cierpienie niewinnych 
dzieci w kategoriach powodu metafi zycznej rewolty. Alosza jest zdumiony i wytrą-
cony z równowagi, ale kusiciel znowu jest bezsilny, a nie wiedząc nawet o tym, służy 
zwycięstwu dobra, ponieważ zachęca swojego brata, żeby zajął się nieszczęśliwym 
małym Iliuszą oraz jego przyjaciółmi. Te same powody, które oddalają bunt od Chry-
stusa, pobudzają te, które otwierają miłość ku niemu. Alosza dobrze wie, że cierpie-
nie, którego doświadcza na myśl o cierpiących dzieciach, pochodzi od samego Chry-
stusa (RU, 135). 

Postacie Iwana i Aloszy pokazują, że dla Dostojewskiego zło oraz dobro są 
kwestią wyboru, który nigdy nie jest zdeterminowany. Obaj bracia mogli ulec 
pokusie buntu, obaj też mogli się mu oprzeć. Jednolity i bezstronny charakter 
powieści uzyskany zostaje zatem dzięki założeniu, że ludzka natura zbudowa-
na jest na tej samej wolności, z której czyni różnorodny użytek. 
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3. Uwagi

Girard niejednokrotnie podkreślał związki między Proustem a Dostojew-
skim, dlatego należałoby wskazać na pewien „proustowski” moment w Bie-
sach. Rolę analogiczną do tej, którą pełni księżna Oriana, odgrywa tu Sta-
wrogin. On także jest bowiem ostatecznym celem wielu bohaterów, z których 
jeden – Piotr Wierchowieński – organizuje (analogiczną do „klanu”) grupę 
spiskowców. Z jej pomocą zarówno szantażuje, jak i kusi on swojego idola, 
z którym chciałby nawiązać jak najbliższe relacje. Tym zamiarom – podobnie 
jak u Prousta – zamierzają przeszkodzić inni, z którymi Stawrogin wydaje się 
bliżej związany. Nienawiść Wierchowieńskiego do Szatowa czy Kiryłowa wy-
nika z zazdrości o względy księcia. Symetria rywali jest zresztą idealna: Wier-
chowieńśki i Szatow zachowują się podobnie, oddając Stawroginowi ukocha-
ne kobiety (Lizę, żonę) oraz własną niezależność. Dostojewski jednak jest 
radykalniejszy niż Proust, ponieważ celem wszystkich pragnień czyni jedną 
i niepodzielną osobę (a nie arystokrację z Faubourg Saint-Germain). Dlate-
go rywalizacja o Stawrogina prowadzi albo do eskalacji nienawiści i obłędu 
(Liza), albo do użycia przemocy, za pomocą której Wierchowieński usuwa 
obu swoich konkurentów. 

W Braciach Karamazow natomiast analogiczną grupę, która pozostaje 
skoncentrowana wokół swojego idola, tworzą uczniowie. Uwielbiany przez 
nich Kola Krasotkin przeżywa typowe dla „człowieka z podziemia”138 męki, 
związane z zaspokojeniem własnej próżności. Jednakże w trakcie rozmowy 
z Aloszą Kola przekonuje się, jak złudny jest podział między Ja i Innym stwa-
rzany przez pychę. Od tego momentu rozpoczyna się przemiana chłopca, 
której towarzyszy „reorganizacja” całej grupy. Zamiast nienawiści między 
nimi pojawia się przebaczenie i pokora, która stwarza nierozerwalne więzy 
przyjaźni. Tylko dlatego są oni w stanie pokochać chorego Iliuszę, a następnie 
przechowywać pamięć o zmarłym. Girard słusznie zatem wskazuje (por. RU, 
139), że w Braciach Karamazow Dostojewski jest zarazem psychologiem oraz 
socjologiem, pokazując – pozytywny lub negatywny – wpływ, jaki jednostka 
wywiera na otoczenie. 

138 Por. W. Palaver, De la violence: une approche mimétique [w:] Comprendre pour agir: vio-
lences, victimes et vengeances. Sous la direction de P. Dumouchel. Sainte-Foy 2000, s. 106–107. 
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Teoria przemocy założycielskiej 

Girard niejednokrotnie zauważa, iż dominujące obecnie metody badania zja-
wisk związanych z przemocą posiadają zasadniczą cechę wspólną, która po-
lega na radykalnym ograniczaniu perspektywy genetycznej. Zainteresowanie 
koncentruje się zatem na ich aspekcie fenomenalnym: 

Te spektakularne tragedie przyciągają uwagę badaczy, ponieważ, jak się wydaje, one 
dostarczają im typu przedmiotu, który nauka postara się wyizolować: aktu przemo-
cy w stanie czystym, doskonale ograniczonego w czasie i przestrzeni, w tym samym 
stopniu podatnego na obiektywne badanie, jak bakteria pod mikroskopem (P, 13–14; 
por. TH, 12; VV, 130; MV, 9). 

Przyczyny tego uproszczenia tkwią zarówno w założeniach antropolo-
gicznych (por. P, 14; V, 17; GS, 124; I14, 76–77), jak i w praktyce, którą po-
sługuje się wymiar sprawiedliwości, dążąc do ustalenia sprawcy przestępstwa 
(por. VV, 130). 

Girard podkreśla jednak, że kryminolodzy nieprzypadkowo dochodzą do 
wniosku, iż największa liczba aktów przemocy nie ma charakteru anonimo-
wego oraz akcydentalnego. Najczęściej występują one między ludźmi, którzy 
nie tylko się znają, ale utrzymują z sobą długotrwałe i bliskie kontakty (por. 
VV, 129; I11, 2; P, 14; PK, 96). Oznacza to, że tego typu postępowanie ma 
własną historię, której nie można pomiąć. Pierwsze (i zarazem najważniej-
sze) założenie sprowadza się zatem do tezy, zgodnie z którą przemoc nie jest 
odseparowanym aktem, ale złożoną relacją. 

Konsekwencja tego stanowiska polega na pozbawieniu badanego zjawiska 
autonomicznego statusu. Jak bowiem precyzuje Girard: 

W mojej perspektywie przemoc nie odgrywa podstawowej roli; pełni ją wyłącznie 
mimesis (GS, 123; por. RD, 185). 

Zarówno bowiem geneza przemocy, jak i funkcjonowanie jej najważniej-
szych mechanizmów zostają oparte na naśladownictwie, które ma naturę in-
terakcyjną, międzyludzką. 
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Najdoskonalsze połączenie obu tych założeń, które umieszczają użycie 
siły w szerszym kontekście zjawisk mimetycznych, Girard odnajduje w cywi-
lizacjach archaicznych. Ich badanie nie tylko wyjaśnia samą cyrkulację prze-
mocy, lecz także pozwala dostrzec jej fundamentalną rolę w procesie formo-
wania się pierwotnej kultury. 

1. Elementarne podwojenie 

Girard rozpoczyna analizę przemocy od wyodrębnienia najmniejszej jed-
nostki, której zwielokrotnienie powoduje powstanie zasadniczych zjawisk. 
Zatem pomimo iż w centrum zainteresowania znajduje się przemoc kolek-
tywna, to wyjaśnienie na poziomie genetycznym koncentruje się wokół jej 
warunków minimalnych, jakich dostarcza pojedyncza para podmiotów. 

1.1. Sobowtóry

Taki układ tworzą rywale, między którymi nastąpił już efekt sprzężenia 
zwrotnego. Im większe staje się pragnienie jednego z nich, tym silniejszy bę-
dzie opór drugiego – i vice versa. Intensyfi kacja tego postępowania prowadzi 
do sytuacji, w której przedmiot rywalizacji staje się marginalny (albo zyskuje 
status pretekstu), natomiast jej celem jest wyłącznie zwycięstwo nad przeciw-
nikiem oraz związany z tym prestiż (por. PK, 62–63; RD, 185; TH, 26, 305; 
SP1, 212; D4, 593). 

Jeśli współzawodnictwo wkroczy w tę fazę, wówczas jego dalszy przebieg 
traci bezkonfl iktowy charakter. Jedynym sposobem pokonania rywala okazu-
je się bowiem jego unicestwienie. Dlatego, jak konkluduje Girard: 

Ten proces mechanicznego sprzężenia zwrotnego może tylko prowadzić do fi zycznej 
przemocy oraz innych jej form. Przemoc jest kontynuacją mimetycznego pragnienia 
za pomocą brutalnych środków (GS, 123; por. TH, 300; RD, 187; MV, 9,12–13; I2, 
201; R, 149)139. 

139 Hamerton-Kelly trafnie podkreśla przesłanki tej defi nicji, stwierdzając, iż dla Gi-
rarda: „Przemoc jest relacją między pragnieniem a pośrednikiem – stającym się przeszkodą 
w procesie rozwoju mimetycznej rywalizacji, który polega na przemieszczaniu się poziomów 
pośrednika oraz podmiotu ze względu na siebie nawzajem. (…) Dlatego też przemoc jest ak-
tualizacją mimetycznej skłonności pragnienia do rywalizacji, która dokonuje się dzięki temu, 
iż pośrednik staje się przeszkodą” (R. Hamerton-Kelly, Sacred Violence: Paul’s Hermeneutic of 
the Cross. Minneapolis 1994, s. 20 i 21). Niektórzy komentatorzy zwracają jednak uwagę, że 
najgłębszym źródłem przemocy jest pragnienie metafi zyczne: „To pragnienie zatem jest tym, 
co motywuje złożone intrygi na płaszczyźnie społecznej, wyjaśniając przemoc we wszystkich 
jej odcieniach, nie wyłączając rytualnego morderstwa. Ostatecznie, to pragnienie jest pragnie-
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Jednakże nawet jednokrotne zastosowanie siły wykazuje analogiczną ten-
dencję do powielania. Po pierwszym uderzeniu następuje odwet, który zno-
wu powoduje identyczną reakcję. Girard jest bowiem przekonany, że zacho-
wania nacechowane przemocą również mają naturę mimetyczną (por. GS, 
123; Z, 2). 

Wynika to z szerszego założenia, zgodnie z którym większość działań, ja-
kie pojawiają się między ludźmi, podlega zasadzie odwzajemniania. Wszyst-
kie wymiany (np. matrymonialne, handlowe, grzecznościowe; por. KO 23, 
VV, 130; V, 25; I6, 3) – nawet jeśli nie zawsze są w ten sposób postrzegane 
– opierają się na adekwatnym powtórzeniu uprzedniego postępowania. 

Wzajemność, według Girarda, możliwa jest – paradoksalnie – zarówno 
w przypadku zachowań życzliwych i pokojowych (dobra wzajemność), jak 
i wrogich (zła wzajemność). Przejście od jednego do drugiego typu dokonuje 
się niepostrzeżenie: wystarczy bowiem, że określony gest spotka się z nieade-
kwatną odpowiedzią (lub jej brakiem), a natychmiast powieli ją, zmieniając 
charakter relacji (por. V, 26–28; P, 15–16; D2, 204). 

Podwójna mediacja niemal zawsze prowadzi do złej wzajemności, w któ-
rej obaj rywale zachowują się podobnie, wymieniając się zniewagami i ataka-
mi. Postępowanie takie sprawia, że wszelkie różnice (np. społeczne, rodzinne, 
osobowościowe) istniejące między przeciwnikami ulegają zatarciu, ustawia-
jąc ich w pozycji idealnej symetrii względem siebie. Taki układ antagonistów 
Girard niekiedy określa mianem skłóconych braci (por. SP1, 86; WSZ, 75), 
zaznaczając, iż zakres tego terminu nie ogranicza się do relacji rodzinnych. 

Jednakże najważniejszą kwestią jest obserwacja ewolucji, jakiej podlega 
tego typu konfl ikt. Uwzględnienie wymiaru dynamicznego pozwala bowiem 
dostrzec względną różnicę między rywalami, która polega na zajmowaniu 
pozycji zwycięzcy lub pokonanego. Ta dysproporcja nie ma wszakże charak-
teru stałego, gdyż podlega nieustannemu odwracaniu: ten, kto w jednym mo-
mencie dominował, w następnym będzie pokonanym – i vice versa. Każdy 
z nich doznaje zatem naprzemiennie stanów silnego uniesienia oraz dotkli-
wej depresji (por. SP1, 217–218; TH, 305–306). 

Przebieg konfl iktu pokazuje więc, że każdy z przeciwników zwyciężał 
i był zwyciężany z podobną częstotliwością. Oznacza to, iż w ujęciu diachro-
nicznym ich zachowanie było identyczne, tworząc serię wzajemnych odbić. 
Funkcjonowanie tego mechanizmu zmierza bowiem do pełnej unifi kacji:

Wszystko, co jeden z partnerów przemocy doświadcza, o czym myśli oraz przez co 
przechodzi w danym momencie, stanie się prędzej lub później obserwowalne u dru-

niem jednostki, aż by zająć jego lub jej miejsce, ażeby »być«” (B. Mack, Introduction: Religion 
and Ritual [w:] Violent Origins: Walter Burkert René Girard and Jonathan Z. Smith on Ritual 
Killing and Cultural Formation. Ed. by R.G. Hamerton-Kelly. Stanford 1987, s. 68). 
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giego partnera. W ostatecznej analizie nie ma niczego, co może zostać stwierdzone 
o jednym partnerze, a czego nie można by powiedzieć o wszystkich partnerach bez 
wyjątku. Nie istnieje zatem żaden sposób pozwalający na odróżnienie partnerów od 
siebie. To właśnie określam relacją sobowtórów (TH, 299; por. TH, 26; SP1, 217; WSZ, 
34–35; AC, 47).

Girard podkreśla, że proces ten z perspektywy wewnętrznej wygląda ina-
czej, ponieważ jedynym celem sobowtórów jest ustanowienie (za pomocą 
przemocy) niepodważalnej różnicy między sobą. Jednak im silniejsza staje 
się zła wzajemność, którą podsyca obustronna nienawiść, tym szybciej na-
stępuje ujednolicenie rywali, tak iż tracą oni własną osobowość i stają się 
doskonale wymienni. 

1.2. Zemsta

Przykładem wyraźnie pokazującym mimetyczną naturę przemocy jest ven-
detta. Girard zauważa, iż już na poziomie etymologicznym istnieją wyraźne 
wskazówki:

Czasownik „zemścić się” (to retaliate) pochodzi od łacińskiego talis, co znaczy to 
samo. Zemsta jest powtórzeniem tego samego, naśladownictwem (imitation) jakiejś 
uprzedniej przemocy (Z, 2; por. VV, 130). 

Najważniejsza obserwacja polega jednak na tym, iż w przypadku zemsty 
imitacja dotyczy wyłącznie użycia siły i nie jest już bezpośrednio związana 
z mediacją pragnienia. Jak bowiem stwierdza Girard: 

Nawet jeśli jeden z antagonistów zabije innego, mimetyczna rywalizacja niekoniecz-
nie zostanie zaprzestana. Ktoś z bliskich krewnych może przejąć sprawę zmarłego 
i naśladować zabójcę, czyniąc mu – mimetycznie – to, co on uczynił swojej ofi erze: 
zabijając go. To rozprzestrzenianie się mimetycznej przemocy poza granicami wstęp-
nego konfl iktu jest nazywane zemstą. W przypadku zemsty mimetyczny proces nie 
ma powodu ograniczać się do pojedynczego aktu. On może wykraczać poza wszelkie 
ograniczenia czasu oraz przestrzeni i zmieniać się w niekończącą się vendettę czy 
krwawy spór (GS, 124; por. Z, 2; TH, 12–13; SP1, 19–20; I22, 222). 

Pierwotna para sobowtórów generuje zatem niekończący się łańcuch na-
stępnych podwojeń, w których zasadniczą rolę odgrywa mordercza przemoc. 
W społecznościach pierwotnych, które nie znają wymiaru sprawiedliwości, 
zemsta rozprzestrzenia się błyskawicznie i jest w stanie ogarnąć całą wspól-
notę, zagrażając jej istnieniu. 
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2. Mord założycielski 

Wychodząc od podstawowej jednostki tworzonej przez parę sobowtórów, 
Girard szkicuje scenariusz pierwszego wybuchu kolektywnej przemocy. Trzy 
najważniejsze etapy tego procesu uzależnione są zarówno od modalności mi-
mesis, jak też od zakresu ich występowania. 

2.1. Kryzys mimetyczny

Girard jest przekonany, że nawet pojedyncza para sobowtórów jest w stanie 
przekształcić całą społeczność w zbiór analogicznych układów. Mechanizm 
zemsty pokazuje, iż konfl ikt może przemieszczać się „linearnie”, angażując 
kolejne osoby zamiast poprzednich. Jeśli jednak antagonizmy rozprzestrze-
niają się szybko, to dzieje się tak dzięki reakcjom „pierścieniowym” – pier-
wotna para sobowtórów jest równocześnie imitowana przez kilka następ-
nych, które formują się wokół niej. 

Multiplikacja tego procesu doprowadza do sytuacji, w której każdy zostaje 
uwikłany w zaciętą rywalizację. Powoduje to, po pierwsze, utratę stabilnego 
kształtu wspólnoty, która redukuje się do sumy antagonistycznych par, oraz, 
po drugie, znaczący wzrost cyrkulującej przemocy, grożący powszechną 
zagładą. Stan ten Girard określa mianem kryzysu mimetycznego (por. TH, 
26; Z, 3) lub – odwołując się do terminologii Hobbesa – wojną wszystkich 
z wszystkimi (por. PK, 76, 159; VV, 132–133; WSZ, 20; P4, 147; CE, 158; STZ, 
288–289)140. 

Girard dodaje (por. PK, 77; WSZ, 105; GS, 89), iż sam początek kryzysu 
niekiedy powstaje pod wpływem obiektywnych klęsk (epidemia, susza, po-
wódź itp.), jednakże te okoliczności stymulują dalszy rozwój mimetycznych 
konfl iktów. Ich międzyludzki charakter zawsze odgrywa rolę dominującą, 
dlatego kryzys pojawia się nawet wówczas, gdy nie występują zaburzenia po-
rządku naturalnego (por. SP1, 12; GS, 91). 

140 S. Vinolo zaznacza, że terminologia Hobbesa w wiernym tłumaczeniu brzmi: „wojna 
każdego z każdym” (a nie „wojna wszystkich ze wszystkimi”). Dla refl eksji Girarda ta różnica 
jest podstawowa: mord założycielski nie zakłada bowiem uprzedniego istnienia jakiejkolwiek 
struktury społecznej, dlatego – implikujące ją – pojęcie „wszyscy” jest tu niestosowalne (por. 
S. Vinolo, René Girard: du mimétisme à l’hominisation, s. 89–90). O tym, że nie jest to kwestia 
wyłącznie terminologiczna, przekonuje pomyłka Zygmunta Baumana, który przypisał Girar-
dowi przedustawne istnienie takiej struktury: „idea wspólnoty, która popełnia »mord założy-
cielski«, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i scementować swoje szeregi, jest wewnętrznie 
niespójna. Przed popełnieniem mordu założycielskiego nie było przecież żadnych szeregów, 
które trzeba by scementować, ani żadnego wspólnotowego bytu, który trzeba by uczynić bez-
piecznym” (Z. Bauman, Płynna nowoczesność. Przeł. T. Kunz. Kraków 2006, s. 303). 
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2.2. Zwrot 

Kryzys mimetyczny osiąga apogeum, kiedy znikają bariery między poszcze-
gólnymi układami sobowtórów. Odizolowane dotąd pary łączą się w jedno-
rodny tłum, w którym nie istnieją jakiekolwiek różnice. Każda jednostka jest 
zatem podobna do każdej, dzięki czemu staje się wymienialna: możliwa do 
podstawienia za kogokolwiek (por. SP1, 109; TH, 26; DB, 145; WZS, 35). 

Proces ten faktycznie następuje. Jego początek Girard defi niuje nastę-
pująco: 

Zgorszenia stają się „oportunistyczne”. Łatwo poddają się fascynacji innego zgor-
szenia, które ma większą siłę mimetycznego przyciągania. Zgorszeni odwracają się 
przeto od swego początkowego adwersarza, z którym byli na stałe – jak się wydawało 
– złączeni, i przyjmują zgorszenie swoich sąsiadów (WSZ, 35; por. PK, 86–87; GS, 
125–126; D3, 530; D4, 593; STZ, 237–238).

Pierwsze i podstawowe przekształcenie polega zatem na kumulacji, jaka 
zachodzi między przynajmniej dwiema parami. Układ „szeregowy” zmienia 
się w „ześrodkowany”:

Girard zaznacza, że taka transformacja dokonuje się również na zasadzie 
naśladowczej: jeśli A okaże się atrakcyjnym modelem dla C, to zrezygnuje on 
z własnego konfl iktu (z D) i włączy się w inny (z B). Mechanizm ten określany 
jest terminem mimesis konfl iktogennej (confl ictual mimesis; TH, 26; PK, 78)141. 

Ten typ imitacji pojawia się wyłącznie w ostatniej fazie kryzysu, a od po-
przednich postaci (zwłaszcza od mimesis zawłaszczającej) różni się skutkami, 
do jakich prowadzi. Jak bowiem precyzuje Girard:

141 Niekiedy też, podkreślając intensyfi kację tego zjawiska, Girard używa tu – analogicznie 
do jednostkowych sytuacji – terminu „hipermimetyzm” (por. S, 33–34). 

A B

B

C

C

D

DA
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kiedy dwie osoby (lub więcej) pożądają tej samej rzeczy, walczą ze sobą, ale kiedy obie 
nienawidzą trzeciej, jednoczą się przeciwko wspólnemu wrogowi; stają się sprzymie-
rzeńcami (Z, 4; por. PK 78; TH, 26, 29).

Pojawienie się takiego przekształcenia jest zatem początkiem procesu pro-
wadzącego do pojednania całej grupy. Każdy powstały w ten sposób „trój-
kąt” – początkowa faza nie ogranicza się bowiem do jednego – wywiera silny 
wpływ na pozostałych, którzy przyłączają się do wspólnego postępowania. 
Intensywność oddziaływania danego układu zależy przede wszystkim od 
liczby uczestników oraz od ich prestiżu (por. WZS, 35)142. 

Dalsza ewolucja polega na kolejnych uproszczeniach: większe systemy 
wchłaniają mniejsze, aż nastąpi ostateczna redukcja, która wyłoni z nich tyl-
ko jeden, dominujący. Oznacza to, że w stadium fi nalnym cała społeczność 
jednoczy się przeciwko jednemu ze swych członków. 

Hamerton-Kelly zauważa, iż taka koncentracja w inny sposób przywraca 
element zagubiony na początku. Apogeum antagonizmu:

formalnie jest ponownym odkryciem przedmiotu, który teraz jest czymś, co powinno 
zostać zniszczone, a nie posiadane. Konfl ikt osiąga etap, w którym rywale – teraz już 
sobowtóry – odkrywają, że podzielają pragnienie obustronnego zniszczenia się, ale 
ponieważ są wzajemnie zastraszeni oraz identyczni, nie mogą tego dokonać. Zatem 
ponownie odkrywają przedmiot, który skupia oraz odwraca destrukcyjną energię od 
siebie nawzajem, kierując ją na substytut143. 

Ten zasadniczy zwrot, który polega na przejściu od stanu „wszyscy prze-
ciw wszystkim” do sytuacji „wszyscy przeciwko jednemu”, dokonuje się przy 
udziale przeświadczenia dotyczącego winy. Jednostka zostaje bowiem obar-
czona pełną odpowiedzialnością za panujący we wspólnocie kryzys i prze-
moc. 

Girard zauważa, że rozprzestrzenianie się takiego osądu nie jest bynaj-
mniej oparte na realnych dowodach:

Przekonanie o czyjejś winie jest jak śnieżna kula; każdy wyprowadza je z przekonania 
innych ludzi, lawinowo tworzy się efekt mimesis. Sprawdzianem niezachwianej wiary 
wszystkich jest jednomyślność – choćby najbardziej niedorzeczna (SP1, 109–110). 

142 Ważnym elementem jest również kwestia braku konsekwencji. Maria Korusiewicz traf-
nie komentuje, że: „Imitowana nienawiść i przemoc, którą dzielą z sobą członkowie grupy, nie 
tylko rosną w siłę, ale zyskują dodatkową cechę: zmniejsza się jednostkowa odpowiedzialność, 
rośnie zatem bezpieczeństwo, a z nim – poczucie bezkarności. Tak więc przyłączenie się do 
grupy, która już wybrała obiekt swojej nienawiści, jest znacznie bardziej pociągające niż sa-
motne oskarżanie kogoś, kogo nikt prócz danej jednostki nie oskarża” (M. Korusiewicz, „Świę-
ta przemoc” według René Girarda. Kozioł ofi arny i kulturotwórcze sacrum. „Folia Philosophica” 
2000, nr 18, s. 241). 

143 R. Hamerton-Kelly, op. cit., s. 25. 
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Powszechne stanowisko w tej kwestii powstaje wyłącznie dzięki imitacji, 
ponieważ jest niemożliwe do uzasadnienia. Autor Początków kultury zazna-
cza (por. TH, 25), że poszczególna jednostka nie może być przyczyną kryzy-
su, a w każdym razie nie jest nią bardziej niż pozostali członkowie wspólnoty 
(por. PK, 76). 

Z tego powodu sam wybór jest raczej przypadkowy. Girard zastrzega 
zresztą (por. RD, 187), iż na tym poziomie selekcja nie ma charakteru zapla-
nowanego i decyzyjnego. Wystarczy zatem jakikolwiek pretekst, który zosta-
nie zinterpretowany jako niezbity „dowód” winy ofi ary (por. PK, 81–82; DB, 
145; DO, 92; I4, 271–272; DV, 493; D5, 301). 

2.3. Morderstwo

Jednostka, wokół której skumulowane są wrogie nastawienia wspólnoty, 
szybko zostanie przez nią zabita. Warunek konieczny stanowi uczestnictwo 
wszystkich, a sam akt jest z natury spontaniczny i niekontrolowany (por. TH, 
25, 33; P2, 309). 

Kluczową rolę odgrywa jednakże kwestia powszechnego zaangażowania, 
ponieważ dzięki niej zostaje określona podstawowa kategoria:

Ofi ara jest defi niowana przez tę jednomyślność, na podstawie tej jednomyślności. 
Jest to byt, wokół którego krystalizuje się przemoc grupy, przeciwko któremu ona się 
ujawnia nie dlatego, że jest tym lub tamtym, ale dlatego, że spełnia funkcję dokładnie 
określoną. Jego tożsamość jest jego funkcją: ofi ara jest tym, kto umożliwia rozpad prze-
mocy oraz zwrot w jednym kierunku poszczególnych części przemocy w ten sposób 
rozłożonych144. 

Girard stwierdza (por. SP1, 141), że kolektywne morderstwo oparte jest na 
substytucji – ginie jeden członek zamiast całej społeczności, która uległaby 
samozagładzie w wyniku nękającego ją kryzysu. Istota tego działania polega 
zatem na transferze przemocy, która z obiektów właściwych zostaje przenie-
siona na jeden – zastępczy. 

Girard nazywa taką jednostkę aż trzema terminami. Ze względu na za-
sadę substytucji jest ona ofi arą zastępczą (surrogate victim; por. TH, 25, 33). 
Natomiast, biorąc pod uwagę bezprecedensowy charakter wydarzenia, należy 
określić ją mianem ofi ary pierwotnej (por. SP1, 131, 141) lub ofi ary arbitralnej 
(TH, 27), przy czym ten drugi termin zaznacza zarówno przypadkową i nie-
uzasadnioną selekcję, jak i fakt, że sama ofi ara należała do wspólnoty. 

144 F. Chirpaz, Enjeux de la violence: Essai sur René Girard, s. 69. Por. Ch. Fleming, René 
Girard. Violence and Mimesis, s. 57. 
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2.4. Konsekwencje

Pierwszym, doraźnym skutkiem wspólnie dokonanego działania jest zakoń-
czenie dotychczasowych konfl iktów. Girard stwierdza, że: 

morderstwo działa jak środek uspokajający, trankwilizator, ponieważ mordercy – 
skoro tylko zaspokoją swoją żądzę przemocy na niewłaściwej w rzeczywistości ofi erze 
– są szczerze przekonani, iż uwolnili wspólnotę od istoty odpowiedzialnej za całe zło 
(WSZ, 100). 

Kiedy ten, kto budził powszechną nienawiść, zostaje zgładzony, wów-
czas znika „przedmiot” sporów, a nagromadzona przemoc wreszcie znajduje 
swoje wyładowanie. Agresja wygasa zatem samoczynnie, a jej brak również 
podlega wzajemnej imitacji, którą Girard określa jako mimesis pojednania 
(por. PK, 78). W ten sposób zgoda wszystkich z wszystkimi następuje niemal 
automatycznie. 

Girard zaznacza, że ofi ara zastępcza w żaden sposób nie wpływa na przy-
czyny naturalne, które niekiedy tkwią u źródeł kryzysu. Jednakże wprowa-
dzenie harmonii w międzyludzkie relacje stwarza iluzję poprawy stanu ze-
wnętrznego, zwłaszcza że często oba procesy zbiegają się z sobą (por. KO, 68; 
GS, 90–91). 

Zasadniczy rezultat morderstwa nie polega jednak wyłącznie na wyga-
szeniu antagonizmów, ponieważ osiągnięty w ten sposób stan nigdy nie jest 
trwały. Girard twierdzi zatem, że kolektywne zabójstwo przede wszystkim 
uruchamia niezwykle ważny proces, który prowadzi do deifi kacji ofi ary. 

Aby zrozumieć genezę religii – pisze – musimy wyobrazić sobie, jak wyglądał w koń-
cowym etapie kryzysu stan umysłowy tych, którzy przeżyli. Ciężkie doświadczenia 
przekonały ich, że sami nie mogą przywrócić ładu. Są zbyt uczciwi, by przypisać sobie 
cud, który ich ocalił. Mogą jedynie dojść do wniosku, że zostali uratowani przez tę 
samą tajemniczą istotę, która najpierw chciała ich zniszczyć; przez pojedynczą ofi a-
rę, z pewnością jakąś nadprzyrodzoną istotę, która gdy trzeba, może surowo ukarać 
społeczność, a potem nagle wszystko wybaczyć i obsypać dobrodziejstwami swoich 
wiernych (Z, 6; por. WSZ, 83; KO, 67–68; SP1, 117). 

Girard dodaje (por. TH, 42), iż archaiczne sacrum zawsze jest sumą prze-
konań, które wytworzone zostały przez uczestników kolektywnego mordu 
po jego zakończeniu. Pojednanie, jakiego doznali, przede wszystkim po-
twierdza ich silne przeświadczenie dotyczące odpowiedzialności ofi ary za 
kryzys. Dlatego sama wspólnota postrzega siebie jako zupełnie bierną, pod-
czas gdy wszelkie działania przypisane zostają temu, kto został zamordowa-
ny. Odwrócenie relacji między społecznością a jej ofi arą zastępczą stanowi 
konstytutywny warunek powstania sacrum (por. TH, 27; KO, 67–68; SG, 91; 
I9a, 39). 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   161Zalewski Zrodlo 2 indd 161 2015-10-23   15:10:242015-10-23 15:10:24



162

Postępowanie ofi ary dalekie jest od jednoznaczności. Ujmowane jest bo-
wiem zarówno negatywnie, jak też pozytywnie, ponieważ stanowi przyczynę 
kryzysu (a zatem wszystkiego, co złe) oraz fi nalnego pojednania (czyli wszyst-
kiego, co dobre). Proces ten Girard nazywa podwójnym transferem (por. TH, 
37, 49; WSZ, 79; KO, 69; VM, 151), a jego konsekwencją jest nieusuwalna 
ambiwalencja, jaka charakteryzuje to, co pierwotne społeczności uznały za 
święte (por. PK, 79; KO, 66–67; SP1, 118). 

Ponadto pojawia się także tendencja dążąca do eksterioryzacji:

Jeśli ofi ara, obecna i żyjąca we wspólnocie, przyniosła jej śmierć; i jeśli – martwa – 
przynosi jej życie, to musi zrodzić się przekonanie, że jej zdolność do przekracza-
nia granic dobra i zła, które obowiązują zwykłych ludzi, rozciąga się także na życie 
i śmierć. Jeśli ofi ara posiada życie, które jest śmiercią, oraz śmierć, która jest życiem, 
to znaczy, że wyroki losu decydujące o ludzkiej kondycji nie mają już do sacrum do-
stępu. Odnajdujemy tu więc wszystkie cechy charakteryzujące religijną transcenden-
cję (TH, 41; por. KO, 69). 

Deifi kacja ofi ary zastępczej polega zatem na jednomyślnym przypisaniu 
jej trzech fundamentalnych własności: aktywności, ambiwalencji oraz trans-
cendencji. 

Bezpośrednią konsekwencją pojawienia się sacrum jest powstanie ar-
chaicznej religii, na którą składają się: rytuał, zakaz i mit.  Stanowią one 
podstawowe formy kulturowe, dzięki którym człowiek stał się w pełni czło-
wiekiem. Zasadnicza teza Girarda oparta jest zatem na przekonaniu, iż 
ludzkość w swych podstawach została uformowana przez religię (por. PK, 
84; WSZ, 106).

Sama zaś religia nie powstałaby, gdyby nie doszło do kolektywnego mor-
derstwa. W rozwoju ludzkiego gatunku takich wydarzeń zaistniało wiele, ale 
najważniejsze było pierwsze, ponieważ dzięki niemu dana wspólnota prze-
trwała kryzys i zyskała doświadczenie, które stanie się dla niej początkiem 
nowego etapu. Z tego powodu owo zabójstwo Girard nazywa mordem zało-
życielskim (por. WZS, 96), a jego mechanizm – przemocą założycielską lub 
pierwotną (por. SP1, 130).

3. Reprezentacje kolektywnego morderstwa

Jeśli ludzka kultura jest systemem symboli, to najstarsze z nich wywodzą się 
bezpośrednio z mordu założycielskiego. Trzy podstawowe formy kultury
– rytuał, zakaz, mit – dokonują bowiem przedstawienia tego, co wydarzyło 
się na samym początku (por. I8, 162; MV, 14). Z tego względu można je okreś-
lić mianem reprezentacji, chociaż sam Girard unika tego pojęcia, twierdząc, 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   162Zalewski Zrodlo 2 indd 162 2015-10-23   15:10:242015-10-23 15:10:24



163

że zakłada ono pewien poziom refl eksji, którego nie można jeszcze przyjąć 
w przypadku bezwiednej imitacji generującej podstawy religii (por. I4, 269). 

3.1. Rytuał 

Rytuał jest dla Girarda najważniejszym elementem religii nie tylko ze wzglę-
du na bliskie związki z przemocą założycielską, lecz także z powodu dominu-
jącej roli, jaką odgrywał w społecznościach archaicznych. 

3.1.1. Geneza 

Pojednanie, które dokonało się w wyniku mordu założycielskiego, nigdy nie 
jest trwałe. Kiedy zatem kryzys mimetyczny pojawia się ponownie, wspól-
nota powraca do tamtego wydarzenia, widząc w nim przejaw boskiej i zara-
zem zbawiennej interwencji. Wszystkie religie archaiczne są przekonane, że 
to bóg (a więc ofi ara pierwotna) nauczył ludzi zachowań rytualnych, które 
mają ich uratować przed samozagładą (por. WSZ, 91–92; PK, 170). Dlatego 
obrzęd nie jest niczym innym, jak naśladowaniem tego, co stało się podczas 
założycielskiej epifanii. 

Defi nicja, którą formułuje Girard, jest zatem następująca: 

Rytuał jest powtórzeniem pierwszego spontanicznego linczu, który przywrócił porzą-
dek we wspólnocie, ponieważ ustanowił wokół poświęconej ofi ary jedność utraconą 
przez złą wzajemność (SP1, 132; por. Z, 5; WZS, 75, 92; VV, 134; PK, 88; I9a, 38; S, 57).

Relacja między mordem założycielskim a jego późniejszą reprezentacją 
określona zostaje terminem mimesis rytualnej (por. TH, 40). Struktura ob-
rzędu potwierdza dokładny charakter tego odwzorowania, niemniej jednak 
istnieje ważna różnica, na którą Girard zwraca uwagę, wyjaśniając wewnętrz-
ny mechanizm: 

Rytuał ofi arniczy opiera się na podwójnej substytucji. Pierwsza, której nigdy nie moż-
na uchwycić, to zastąpienie całej społeczności przez jedną ofi arę (…). Druga, jedyna 
prawdziwie rytualna, nakłada się na pierwszą; zastępuje ona pierwotną ofi arę przez 
ofi arę należącą do kategorii „istot do poświęcenia” (SP1, 141; por. SP2, 149)145.

W trakcie mordu założycielskiego ginie osoba należąca do wspólnoty, 
natomiast obrzęd posługuje się zupełnie innym typem jednostek, którym 

145 Burton Mack trafnie wskazuje na epistemologiczną różnicę między tymi procesami: 
„Pierwsza substytucja jest mitycznym unikiem dotyczącym uznania pełnej prawdy o kolek-
tywnym morderstwie. Ona odmiennie przedstawia postacie. Druga substytucja jest zrytuali-
zowaną formą, która odtwarza mityczną interpretację źródłowego wydarzenia. Ona odmien-
nie przedstawia naturę działania” (B. Mack, op. cit., s. 57). 
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nadaje status ofi ar rytualnych (por. SP1, 17; I6, 5; QC, 46). Ich zasadnicza 
cecha polega na tym, że pozostają na zewnątrz społeczności, w której odbywa 
się rytuał. Warunek ten jest niezbędny, ponieważ zabezpiecza przed niekon-
trolowaną zemstą, jaka pojawiłaby się, gdyby zabita podczas obrzędu osoba 
funkcjonowała w ramach systemu relacji istniejących w danej grupie146.

Z tego względu wybór ofi ary rytualnej nie jest zupełnie dowolny. Pod 
uwagę zostają wzięte tylko te osoby, które albo są kompletnie zewnętrzne 
(np. jeńcy, władca), albo znajdują się na marginesie wspólnoty (np. ułomni, 
żebracy, dzieci, niewolnicy itp.). Taki status automatycznie wyposaża w to, 
co Girard nazywa preferencyjnymi cechami selekcji ofi arniczej lub znakami 
ofi arniczymi (por. WSZ, 89; PK, 80–81; Z, 6; KO 29–30; RD,192; P2, 316). Im 
więcej tych właściwości „zgromadzi” dana jednostka, tym większe jest praw-
dopodobieństwo, że zostanie wytypowana na ofi arę rytualną. 

Jednakże przy tej koncepcji powstaje problem z drugą substytucją, w któ-
rej zastąpienie dokonywałoby się między zbyt różniącymi się od siebie posta-
ciami ofi ary pierwotnej i rytualnej. Girard stwierdza bowiem wielokrotnie, 
że prawidłowe funkcjonowanie rytuału wymaga względnej ciągłości między 
tymi kategoriami.

Rozwiązanie tej kwestii jest dwojakie, ponieważ dokonuje się po obu stro-
nach. Girard podkreśla zatem, że ofi ara pierwotna należy już do sacrum, a to 
oznacza, iż wspólnota wytworzyła określoną wizję, która nadaje jej status od-
mienny od faktycznego. Deifi kacja powoduje bowiem, że ofi ara pierwotna 
nie jest już uważana za kogoś, kto kiedyś należał do wspólnoty, dlatego mogą 
ją reprezentować osoby wobec niej zewnętrzne. Ponadto ubóstwienie włącza 
ją porządek transcendentalny, który wymyka się przyjętym i trwałym katego-
ryzacjom. Jednostki znajdujące się na marginesie społeczności są najbardziej 
podobne do przeistoczonej ofi ary pierwotnej, gdyż wydają się najmniej zna-
ne oraz posiadają nieustabilizowaną pozycję (por. SP2, 149–153).

Jednocześnie archaiczne wspólnoty podejmują pewne działania, których 
celem jest „przekształcenie” potencjalnych ofi ar, tak aby jak najwierniej przy-
pominały wizję ofi ary pierwotnej. Procedury te Girard określa mianem przy-
gotowania ofi arnego (por. SP2, 153). Jeśli kandydat posiada zbyt silne związki 
z grupą, wówczas dokonuje się proces jego alienacji, który najczęściej polega 
na zmuszaniu do popełniania zbrodni; i odwrotnie – jeśli pretendent pozo-
staje zbyt obcy, to należy go oswoić przez tymczasowe włączenie do społecz-
nego centrum (por. SP2, 153–155; PK, 167; I4, 270). 

146 Niekiedy jednak (por. STZ, 268) Girard przyznaje, że wymóg wspólnego uczestnictwa 
w obrzędzie jest wystarczający, aby zapobiec pojawieniu się zemsty, ponieważ nikt nie zdecy-
duje się wystąpić przeciwko całej wspólnocie. 
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3.1.2. Struktura 

Odtworzenie rezultatu, jaki pojawił się w wyniku mordu założycielskiego, jest 
możliwe tylko wtedy, gdy rytuał będzie maksymalnie zbliżony do jego prze-
biegu. Z tego powodu struktura obrzędu jest jak najdokładniejszym i skrupu-
latnym powieleniem działań, które towarzyszyły pierwotnemu wydarzeniu 
(por. TH 28; WZS, 92–93). 

Nawet jeśli pojawiły się wątpliwości, czy imitacja dotyczy także kryzysu 
mimetycznego, zazwyczaj rozstrzygano je pozytywnie, wychodząc z założe-
nia, że lepiej włączyć do rytuału za dużo niż za mało. Dlatego jego pierwszy 
etap niejednokrotnie rozpoczyna się od symulacji interpersonalnych kon-
fl iktów: uczestnicy wzajemnie się obrażają, łamią zakazy, a niekiedy z sobą 
walczą (por. WSZ, 92–93; PK, 77; Z, 5–6; SP1, 134–135; GS, 125). Girard za-
znacza jednak (por. WSZ, 93), iż taka inkorporacja nie jest regułą, ponieważ 
niektóre wspólnoty obawiały się niekontrolowanego wybuchu przemocy, jaki 
pojawiłby się, gdyby kryzys był zbyt dokładnie imitowany. 

Występowanie rytualnej symulacji chaosu powoduje jednak, że syme-
tryczna przemoc uczestników podlega szybkiej ewolucji. Jak bowiem zauwa-
ża Girard:

Rytuał nie ma w sobie nic statycznego, cechuje go kolektywny dynamizm, który stop-
niowo przezwycięża rozproszenie sił, aby skierować przemoc na rytualną ofi arę. (…) 
Kiedy wspólnota doprowadzona zostaje do szaleństwa, ludzie przestają z sobą wal-
czyć i skierowują przemoc przeciwko ofi erze, która ma zostać poświęcona (SP1, 135; 
por. Z, 6).

Dodatkowym akceleratorem tej przemiany są kierowane w stronę ofi a-
ry oskarżenia. Zawierają one zarzuty, które kiedyś spotkały ofi arę pierwotną 
i dotyczą czynów burzących społeczny porządek. Niekiedy jednak ofi ara ry-
tualna zostaje zmuszona do ich faktycznego popełnienia, tak aby krystaliza-
cja zbiorowej nienawiści osiągnęła wysoki poziom (por. SP1, 144–146, TH, 
71; D, 92). 

Drugim etapem rytuału jest zabicie ofi ary. Girard podkreśla, że akt prze-
mocy, który tego dokona, jest zarówno jednomyślny, jak i kolektywny. Realny 
współudział w zabiciu ofi ary jest wymagany od każdego uczestnika obrzędu, 
chociaż zdarza się, że obowiązek ten zostaje zastrzeżony dla osób specjalnie 
do niego przygotowanych, podczas gdy pozostali poprzestają na symbolicz-
nej partycypacji (por. SP1, 138–139; TH, 48–49). 

3.1.3. Funkcje

Opisując zasadę funkcjonowania rytuału, Girard zawsze podkreśla jej para-
doksalny charakter:
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Rytuał, mimo iż wywodzący się z przemocy i nią przesiąknięty, skierowany jest na 
osiągnięcie pokoju, i tylko on aktywnie działa na rzecz harmonii między członka-
mi wspólnoty (SP1, 190; por. WSZ, 92–93; Z, 5–6; D, 84; GS, 127; MV, 11; D3, 538; 
I22, 246).

Kontrolowana i stosunkowo niewielka przemoc, która pojawia się 
w ramach obrzędu, służy zatem tylko temu, aby uchronić społeczność przed 
erupcją „złej”, odwzajemnianej przemocy, jaka wytwarza się w trakcie mime-
tycznego kryzysu (por. SP1, 156). Rytuał stara się więc oszukać przemoc, do-
starczając jej – kosztem jednej ofi ary – bezpiecznego i nieszkodliwego ujścia. 
Dzieje się tak dlatego, że akt kolektywnego uśmiercenia stwarza przemoc ab-
solutną, która nigdy nie spotka się z odwetem. 

Ten mechanizm funkcjonalny jest jeszcze modyfi kowany, w zależności od 
stanu, w jakim aktualnie znajduje się wspólnota. Jeśli panuje w niej porzą-
dek i jedynie sporadycznie pojawiają się zapowiedzi konfl iktów147, wówczas 
rytuał ma charakter wyłącznie prewencyjny. To funkcja standardowa, nor-
malna (por. SP1, 140–141), dla której najważniejszy jest efekt uboczny w po-
staci oczyszczenia, jakie następuje po zabiciu ofi ary. Ono właśnie przywraca 
uczestnikom stan pierwotnej komunii, która pojawiła się w trakcie mordu 
założycielskiego. 

Jeśli natomiast poziom napięć społecznych jest wysoki, rola rytuału staje 
się natychmiastowa i lecznicza. Zatrzymuje on dalsze rozprzestrzenianie się 
przemocy, ponieważ znajduje dla niej odpowiedni cel, dzięki któremu ulega 
ona rozładowaniu (por. WSZ, 90–91; SP1, 24, 27). 

W takich sytuacjach obrzęd okazuje się niezastąpiony i powinien funk-
cjonować w sposób niezawodny. Girard zaznacza jednak, że nie zawsze tak 
się dzieje, ponieważ mechanizm rytualny niekiedy ulega destabilizacji, któ-
ra polega na zaburzeniach związanych z zasadą substytucji. Ofi ara przestaje 
koncentrować na sobie przemoc społeczności, jeśli okaże się zbyt obca wobec 
niej; jeśli – z jakichś względów – proces przygotowania ofi arniczego będzie 
niemożliwy do przeprowadzenia. Częściej jednak ofi ara staje się zbyt bliska 
wspólnocie na skutek cyklicznego powtarzania rytuału, które systematycznie 
wyczerpuje jego skuteczność (por. SP1, 55–56; WSZ, 96; Z, 6; I8, 159). Proce-

147 Olivier Maurel – uzupełniając rozważania Girarda – zauważa jednak, że w społecz-
nościach pierwotnych poziom przemocy nigdy nie jest zerowy. Nawet jeśli napięcia w obrębie 
zbiorowości są niewielkie, to między członkami rodzin pojawia się przemoc, której ofi arami 
są dzieci. Dlatego: „Można powiedzieć, że wychodząc od tego momentu [hominizacji – C.Z.] 
ludzkość zostaje zamknięta w podwójnym kole przemocy: w kole przemocy mimetycznej, któ-
rą opisuje Girard, oraz w kole przemocy wymierzanej dzieciom, która uczyniła każde dziecko 
przychodzące na ten świat kozłem ofi arnym – w wyniku odrzucenia przez swoich rodziców – 
oraz kimś, kto w przyszłości powtórzy to odrzucenie (O. Maurel, Essais sur le mimétisme. Sept 
œuvres littéraires et un fi lm revisités à la lumière de la théorie de René Girard. Paris 2002, s. 219). 
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sowi temu towarzyszy wysoka konwencjonalizacja oraz dokładna reżyseria, 
która oddala rytuał od pierwotnej spontaniczności. Taką formę obrzędu Gir-
ard niekiedy nazywa rytem (por. D, 85). 

Niesprawny rytuał powoduje, że zanika przedział między przemocą „do-
brą” a „złą”. Konfl ikty zbiorowe nie tylko nie wygasają, ale następuje ich es-
kalacja, ponieważ przemoc zastosowana w obrzędzie wydostaje się poza jego 
ramy. Sytuację taką Girard defi niuje następująco:

Kryzys ofi arniczy, czyli utrata wartości ofi ary, jest zatarciem się różnicy między prze-
mocą nieczystą i oczyszczającą. Kiedy różnica ta zanika, żadne oczyszczenie nie jest 
możliwe, a nieczysta przemoc, zaraźliwa i odwzajemniana, zaczyna się panoszyć we 
wspólnocie (SP1, 68; por. D3, 545). 

Kryzys ofi arniczy jest niezwykle podobny do kryzysu mimetycznego, tyle 
że dokonuje się później, a więc zakłada istnienie pewnego porządku społecz-
nego, który – przynajmniej częściowo – zostaje unicestwiony. Z tego względu 
Girard posługuje się terminem kryzysu różnic (SP1, 68), ponieważ na nich 
opiera się każda organizacja kulturowa. Podsumowując tę koncepcję, Webb 
zauważa, iż:

To jest w szczególności ofi arniczy kryzys zarówno z tego powodu, że w normalnym 
biegu zdarzeń mógł być rozwiązany tylko za pomocą nowej operacji mechanizmu 
ofi arniczego, jak również dlatego, iż kiedy system dystynkcji załamuje się, nie jest 
dłużej oczywiste, kto powinien być ocalającą ofi arą, której poświęcenie odbuduje po-
rządek i wspólnotę148. 

Kryzys ten albo niszczy daną społeczność, albo doprowadza do kolek-
tywnego prześladowania, które w sposób zbliżony do przebiegu mordu za-
łożycielskiego wyłoni ofi arę, dając początek nowemu porządkowi, a niekiedy 
i kultowi (por. D, 79–80; E, 44–45). 

3.1.4. Ewolucja 

Prawidłowo działający rytuał ofi arniczy posiada ścisłe związki z mordem za-
łożycielskim, które są podkreślane oraz nieustannie podtrzymywane. Struk-
tura obrzędu staje się zatem sztywna i niezmienna, dzięki czemu jej oddzia-
ływanie jest tak skuteczne. Girard stwierdza, że wszystkie rytuały:

mają na celu odtwarzać i wzmacniać pewien porządek rodzinny, religijny itd. Przed-
miotem rytuału jest zachowanie istniejącego stanu rzeczy. Dlatego też rytuały ciągle 
odwołują się do wzorca trwałości i stabilności kulturowej: do jedności w przemocy 
wobec ofi ary zastępczej (SP2, 168). 

148 E. Webb, Th e Self Between, s. 161–162. 
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Z uwagi na swój konserwatywny wymiar pierwotne obrzędy zostają okreś-
lone mianem rytuałów stałości (SP2, 168–169), w których każdy element zo-
staje podporządkowany absolutnie nienaruszalnej matrycy. Oznacza to, że 
najlepiej funkcjonujące rytuały są najmniej zróżnicowane, wykazując wzor-
cowe wręcz podobieństwo (por. SP2, 171, 199). 

Ewolucja tego stanu miała swoje przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne. 
Pierwsze wynikają z niezwykłej podatności wspólnot na mimetyczny kry-
zys, który pojawiał się w przypadku każdej destabilizacji. Jej powodem były 
nieuchronne i cykliczne zmiany, związane z ludzką egzystencją (śmierć, na-
rodziny, zawarcie małżeństwa, wejście w dorosłość, zbiory, polowanie itp.), 
a nawet światem natury. Dlatego przed ich niebezpiecznymi konsekwencjami 
starano się specjalnie zabezpieczyć, nadając im rytualny przebieg (por. SP2, 
174; WSZ, 104, PK, 83–84; TH, 78; I6, 7; D3, 73–74; FR, 175).

Przyczyna wewnętrzna tkwi w obrzędzie ofi arniczym, który – jeśli do-
kładnie imituje mord założycielski – staje się złożony i skomplikowany. Po-
nieważ sama zasada funkcjonowania tego mechanizmu jest nieznana, dlatego 
rytuał wykazuje samoistną tendencję do upraszczania, które wszakże zacho-
wuje końcowy, pojednawczy rezultat (por. D, 90–91). 

Wystarczy zatem, aby obrzęd ofi arniczy – pod wpływem szczególne-
go typu kryzysowych sytuacji – skoncentrował się na wybranym elemencie 
własnej struktury, a rozpocznie się jego przekształcanie. Jak bowiem stwier-
dza Girard: 

Można by powiedzieć, iż rytualna uwaga nie może poświęcić się jakiemuś aspektowi 
pierwotnego modelu, nie odwracając się od wszystkich pozostałych, które słabną i za-
nikają. (…) Rytualna imitacja dąży do zatrzymania się na tym aspekcie modelu, który 
coraz bardziej faworyzuje kosztem wszystkich pozostałych. Przekształca również to, 
co akcentuje (D, 90, 94; por. PK, 217). 

Kierunek tej ewolucji może być rozmaity, jednakże Girard zauważa, że 
niezwykle często dochodzi w niej do eliminacji momentu ofi arniczego: 

Skłonność do zaniku ma przede wszystkim konkluzja założycielska, i ten zanik, je-
śli tak można powiedzieć, przecina pępowinę łączącą wszystkie rytuały z przemo-
cą założycielską, przez co nabierają one złudnego pozoru absolutnej specyfi czności 
(SP2, 174). 

Według tej zasady dokonało się zastąpienie ofi ar ludzkich zwierzęcymi 
(por. WSZ, 96; PK 167–168, TH, 71; QC, 84; D1, 77; D4, 88; I22, 247), co 
doprowadziło do udomowienia tych ostatnich. Z ich zabijania także później 
zrezygnowano, poprzestając np. na symbolicznym wygnaniu poza granice 
ludzkich siedzib (por. SP1, 172). 
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Najwięcej rytuałów koncentruje się jednak na procesie poprzedzającym 
złożenie ofi ary. Z przygotowania ofi arnego wywodzi się rytuał monarchicz-
ny, ustanawiający świętego króla, natomiast wspólne uczestnictwo w symu-
lowanym kryzysie daje początek m.in. ceremoniom świątecznym i rytuałom 
inicjacyjnym. 

Powstaje w ten sposób „druga linia” obrzędów, która ze względu na brak 
silnych związków z przemocą założycielską szybko podlega derytualizacji, 
prowadząc do powstania organizacji laickich (np. monarchii, karnawału czy 
systemu edukacyjnego). Girard podkreśla jednak wspólne źródła wszystkich 
form kulturowych:

To właśnie wskutek procesu nieświadomego okaleczania i przekształcania rytualna 
imitacja staje się twórcza i prowadzi do powstania niezwykle różnorodnych instytucji, 
religijnych i niereligijnych (D, 90–91; por. DO, 93). 

3.2. Zakazy 

Girard, rozważając kwestię zakazów w religii archaicznej, polemizuje zarów-
no ze stanowiskiem, według którego pozostają one w ewidentnej sprzecz-
ności z rytuałem (por. TH, 50), jak i z powszechnym przekonaniem o ich 
absurdalności (por. TH 10; Z, 2–3; I6, 9). Pierwszą kwestię wyjaśnia ujęcie 
genetyczne, a drugą – funkcjonalne. 

3.2.1. Geneza

Girard twierdzi, że źródłem zakazów (podobnie jak rytuału) jest mord zało-
życielski. Podwójny transfer, któremu w jego trakcie podlega ofi ara, zawiera 
bowiem waloryzację negatywną oraz pozytywną. Z drugiej korzysta rytuał, 
a z pierwszej – zakaz. Oznacza to, że postępowanie ofi ary, które kiedyś do-
prowadziło do powstania i eskalacji konfl iktu we wspólnocie, zostaje uznane 
za niedopuszczalne. Religia stwierdza zatem, iż: 

Nie należy powtarzać wszelkich działań, które pozostają złączone z kryzysem; należy 
powstrzymywać się od wszelkiego naśladownictwa, od jakiegokolwiek kontaktu z an-
tagonistami poprzedniego kryzysu, od każdego gestu zawłaszczającego skierowanego 
w kierunku przedmiotów, które stały się przyczyną bądź pretekstem rywalizacji (TH, 
28; por. KO, 83; DO, 85, 93; O, 36; GS, 93, 127; QC, 45–46; D3, 531). 

Przebieg mordu założycielskiego jest więc przez zakazy ujmowany jako 
antymodel, którego nie wolno powielać, ponieważ spowodowałoby to po-
wrót kryzysu. 
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3.2.2. Funkcja

Zadaniem zakazów jest utrzymanie pokojowej koegzystencji wszystkich 
członków wspólnoty (por. SP2, 74; TH, 13; I6, 10; I9a, 39). Działają one wy-
łącznie na zasadzie prewencyjnej czy profi laktycznej – mają zapobiegać sa-
memu powstawaniu konfl iktów, utrzymując stan nieprzekraczalnego zróżni-
cowania w obrębie społeczności. 

Normy nie pozwalają na występowanie konkurencji dotyczącej tego, co 
najbardziej dostępne (np. pożywienia, kobiet). Prawdopodobnie na tym tle 
doszło bowiem do pierwotnych konfl iktów, zatem w okresie późniejszym do-
bra te podlegają wyjątkowym ograniczeniom. Girard precyzuje, iż: 

Obiekty te są zakazane dlatego, że w każdej chwili są do dyspozycji każdego z człon-
ków grupy, tym samym łatwo mogą stać się przedmiotem rywalizacji działającej de-
strukcyjnie, a nawet zagrażającej przetrwaniu (TH, 16; por. TH, 76–77). 

Obawa przed powrotem kryzysu jest tak silna, że w tych dwóch przypad-
kach doprowadza do powstania najbardziej rygorystycznych zakazów. Poży-
wienie oraz kobiety znajdujące się wewnątrz danej podgrupy muszą podlegać 
wymianie (z inną podgrupą), tak aby nie zostały zawłaszczone przez kogoś 
z wewnątrz. W ten sposób Girard wyjaśnia powstanie zakazu jedzenia pew-
nych pokarmów oraz kazirodztwa (por. TH, 74–75; I6, 13–14). 

Zabronione były także pojedyncze akty przemocy (np. gwałt, kradzież), które 
niemal natychmiast mogłyby rozpętać zbiorowy kryzys. Natomiast szczególnej 
prewencji podlegały również wszelkie symptomy, które sugerowałyby konfl ik-
towe podwojenie. Najbardziej niezrozumiałe zakazy, dotyczące udawanego na-
śladowania czyichś gestów czy zachowań, nadawania rodzeństwu tych samych 
imion czy używania luster i obrazów, odnosiły się do wzajemnych układów, 
przed którymi istniała uzasadniona obawa (por. TH, 10–11). Dlatego w spo-
łecznościach archaicznych istniała fobia bliźniąt (por. SP1, 77–80; I6, 9–10; CE, 
158), które symbolizowały – a zarazem zapowiadały – mimetyczne odbicia. 

Funkcjonowanie i przestrzeganie zakazów było niejednokrotnie wzmacnia-
ne nadprzyrodzoną sankcją. Wyjaśniając ten mechanizm, Girard stwierdza: 

Łącząc naruszenie prawa z pojęciem boskiej zemsty zamiast z wewnętrznymi rywa-
lizacjami, religia zapewnia podwójną obronę przeciwko nim – stwarza klimat doma-
gającej się posłuchu tajemniczości, a zarazem uwalnia wspólnotę od możliwości wza-
jemnych podejrzeń, które rodziłyby się z pewnością w przypadku mniej mitycznej 
wizji zagrożenia (TH, 42). 

Jednakże, mimo tych wysiłków, zakazy nie stanowiły skutecznej obrony 
przed przemocą, dlatego rytuał dostarczał w tym zakresie o wiele lepszych 
wyników (por. Z, 3; VR, 13; MV, 13). 
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3.3. Mit 

Jeśli przemoc założycielska pozostaje dla przekazów mitycznych fundamen-
talna, oznacza to, że:

tylko ona może im nadać całkowitą spójność, włączając je do prawdziwie trójwymia-
rowego sposobu odczytania, ponieważ nie tracąc struktury, odnajduje genezę i może 
– ona jedna – nadać mitowi jego funkcję (SP2, 112).

Perspektywa genetyczna odnajduje tylko te elementy, które wskazują na 
bezpośredni związek z tym, co pierwotne. Ponieważ jednak mit wymaga 
lingwistycznej mediatyzacji, dlatego jest tworem odległym, który znacznie 
silniej pozostawał uzależniony od zrytualizowej wersji przemocy założyciel-
skiej. Dotyczy to nie tylko wymiaru funkcjonalnego, ale przede wszystkim 
strukturalnego. Girard zakłada występowanie licznych analogii między sek-
wencją obrzędu i uporządkowaniem mitu, które potwierdza tezę o ich wspól-
nym źródle (por. TH, 38; DO, 83; SP2, 119; DB, 146; GS, 120; IS, 347; D3, 
529; PK, 204).

3.3.1. Geneza i funkcja

Girard stwierdza (por. KO, 83), że zarówno dla mitu, jak i rytuału mord 
założycielski stał się modelem podlegającym reprezentacji i kulturowej re-
produkcji. Jednakże mit został ukształtowany przede wszystkim przez do-
świadczenie fi nalne, które stało się dla wspólnoty epifanią sacrum. Dlatego 
podstawowe procesy genetyczne odpowiedzialne za powstanie mitycznych 
opowieści są ściśle związane z pierwotną deifi kacją.

Kluczowym mechanizmem jest odwrócenie relacji między wspólnotą 
a ofi arą. Jeśli aktywne zachowania zostają przypisane wyłącznie tej drugiej, to 
dzięki temu staje się ona głównym – i niekiedy jedynym – bohaterem mitycz-
nej relacji. Dlatego przedstawia ona losy istoty, która kiedyś dokonała waż-
nych, fundamentalnych działań (por. KO, 84; DO, 83). 

Na tym polega najważniejsza różnica między mitem a rytuałem, dla któ-
rego aspekt zbiorowy dotyczący wspólnego postępowania względem ofi ary 
jest zdecydowanie najważniejszy. Jednak z faktu, że perspektywa kolektywna 
pozostaje przesłonięta czy niewidoczna, nie wynika jeszcze, iż jest nieobecna. 
Girard sądzi (por. SP1, 115) bowiem, że stanowi ona ukrytą matrycę, która 
w sposób niezauważalny steruje znaczeniami narracyjnego przekazu. 

Na takim założeniu opiera się zaproponowana defi nicja: 

Ostatecznie sądzę, iż mit jest retrospektywną wizją prześladowców dotyczącą ich 
własnych działań prześladowczych. (…) Innymi słowy: uważam, iż mity przyjmują 
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punkt widzenia wspólnoty, która pojednała się z sobą dzięki kolektywnemu mor-
derstwu oraz została jednomyślnie przekonana, że takie zdarzenie było uzasadnione 
i uświęcone, upragnione przez samego boga, dlatego nie ma powodu, aby się od tego 
faktu odżegnywać, aby go krytykować lub analizować (TH, 147–148; por. TH, 113; 
DB, 188; VM, 151; VR, 10; P2, 312–313; VB, 391; S 50; I22, 228–229). 

O tym, że mit prezentuje dzieje ofi ar pierwotnych z perspektywy ich 
oprawców, przekonuje także istnienie pozostałych mechanizmów deifi kacji. 
Postępowanie bohatera ukazywane jest w sposób niespójny, ale zgodny z re-
gułą podwójnego transferu: 

Na początku heros pomyślany jest jako niebezpieczny złoczyńca, i nic więcej. Po akcie 
przemocy, która ma go unieszkodliwić, ten sam złoczyńca na końcu mitu wyobraża 
boskiego zbawcę, choć ta zmiana tożsamości nigdy nie została usprawiedliwiona czy 
nawet zasygnalizowana. Na końcu mitów początkowy złoczyńca, odpowiednio ubó-
stwiony, przewodzi odbudowie kulturowego systemu, który miał zburzyć w począt-
kowej fazie, kiedy stanowił obiekt wrogiej projekcji (…) (WSZ, 84; por. SP1, 119; DB, 
188; DO, 81; KO, 69,76–77; GS, 90, 128; I9a, 39).

Radykalnej metamorfozie podlegają zresztą nie tylko działania, lecz tak-
że sama prezentacja postaci. Girard dochodzi bowiem do wniosku, że jeśli 
dla mitu oraz rytuału ofi ara pozostaje zewnętrzna, to dzieje się tak nie tylko 
ze względu na niebezpieczeństwo zemsty (por. rozdz. 3.1.1). Zakaz selekcji 
w obrębie grupy wynika również z wizji, która wyłania się z fi nalnego roz-
strzygnięcia i jest jego bezpośrednim rezultatem. Dokonuje on przekształ-
cenia:

ofi ary w coś radykalnie odmiennego i transcendentalnego względem wspólnoty. Spo-
łeczność należy do ofi ary, ale ofi ara nie należy do społeczności. Zatem przeważnie 
ofi ara pojawi się jako bardziej obca niż miejscowa. Dlatego w wielu mitach ofi ara 
jest gościem, który przybywa z nieznanego świata. Nawet jeśli ofi ara nie pojawia się 
przebrana za obcego, będzie widziana jako przychodząca lub powracająca z zewnątrz; 
zwłaszcza jako powracająca do zewnątrz w momencie, kiedy wspólnota ją usunie 
(TH, 78; por. TH, 111–112).

Sakralny status ofi ary powoduje więc zniekształcenia reprezentacji. Mi-
tyczni bohaterowie zawsze jawią się jako postacie obce, dzięki czemu ich eks-
pulsja uzyskuje dodatkowe uzasadnienie. 

Ścisły, genetyczny związek mordu założycielskiego z mitem nieuchronnie 
stawia kwestię funkcji tego ostatniego. Girard stwierdza, że rola mitycznych 
przekazów polega przede wszystkim na upamiętnianiu i aktualizowaniu do-
świadczenia pierwotnej epifanii (por. WSZ, 78; QC, 46; I9a, 38). Ponadto mit 
pozostaje w pewnym związku z rytuałem. Wprawdzie oba zjawiska znacząco 
się różnią, jednakże wizja ofi ary pozostaje do pewnego stopnia zbliżona. Dla-
tego Girard stwierdza, iż: 
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Prawdziwy mit ma tylko jeden temat: pochodzenie kultu ofi arniczego, do którego 
należy, i nic innego. Prawdziwe mity są mitami założycielskimi (foundational myths) 
i niczym więcej (Z, 3; por. KO, 84; GS, 96; QC, 46–47). 

Oznacza to, że funkcja mitu polega na sankcjonowaniu i uzasadnianiu 
praktyk rytualnych w obrębie religijnego systemu. 

3.3.2. Struktura 

Pomimo że budowa mitu wykazuje wiele podobieństw z sekwencjami ob-
rzędowymi, to jednak jest od nich bardziej skomplikowana i rozbudowana. 
Girard stara się zatem przyporządkować różnym reprezentacjom właściwe 
miejsce w ramach jednego – wzorowanego na rytuale – schematu. 

3.3.2.1. Kryzys mimetyczny

Początek mitu tworzą reprezentacje kryzysu mimetycznego. Girard, wskazu-
jąc na analogiczną (w stosunku do rytuału) naturę tego zjawiska, podkreśla 
zarazem jego przesunięcie. Na proces ten składa się bowiem: 

rozkład związków społecznych, powodowany prawdopodobnie przez starzejącą się 
religię, która nie jest w stanie uchronić społeczności przed jej własną przemocą (Z, 
3; por. KO, 24). 

Mitologia powstaje w warunkach istniejącego rytuału, który albo prze-
stał już skutecznie funkcjonować (kryzys ofi arniczy), albo jeszcze nie osiągnął 
pełnego stopnia rozwoju (por. SP1, 153). 

Sposób prezentacji uzależniony jest od poziomu intensyfi kacji zjawiska. 
Jego pierwsza faza pokazuje jedynie ekstremalny nieporządek, który jest nie-
możliwy do opanowania. Stan chaosu pojawia się zarówno w obrębie społecz-
ności, jak i natury, a nawet kosmosu (por. WSZ, 75; VM, 151–152; MV, 10). 

Drugi etap przedstawia konsekwencje procesów dezintegracyjnych, które 
prowadzą do narastania konfl iktów. Obejmują one całą społeczność, chociaż 
w tej skali rzadko zostają precyzyjnie unaocznione. Mitologia posługuje się 
w tym celu reprezentacją pośrednią, przywołując obrazy klęsk żywiołowych, 
katastrof, a przede wszystkim wszelkiego typu epidemii. Girard zaznacza, że 
analogie między takimi zjawiskami a zaawansowanym stadium kryzysu do-
tyczą zarówno łatwego sposobu rozprzestrzeniania, jak i szerokiego zasięgu 
występowania. Jeśli bowiem przemoc podlega imitacji, wówczas wybiera ko-
lejne obiekty zastępcze na zasadzie przypominającej zarażenie (por. SP1, 40; 
TH, 13). Natomiast jeśli przed kryzysem nikt nie jest w stanie się uchronić, 
to dlatego iż natychmiast ogarnia on – niczym epidemia – całą społeczność 
(por. SP1, 106). Ponadto obraz ten ewokuje intensywną naturę konfl iktów, 
która zaciera fundamentalną różnicę między życiem a śmiercią (por. DO, 81). 
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Zarazem jednak Girard wyraźnie podkreśla, że mitologia nader rozmaicie 
wykorzystuje wizje klęsk. Ich metaforyczny sens składa się z:

bardzo różnorodnych niebezpieczeństw wahających się od kryzysu mimetycznej 
przemocy i mniej dotkliwych form wewnętrznych napięć oraz agresji do czysto ze-
wnętrznych zagrożeń – należą tu oczywiście realne patologiczne epidemie czy nawet 
zarazy w sensie współczesnej nauki – które nie mają nic wspólnego z odwzajemnioną 
przemocą (DB, 148; por. I6, 10). 

Niejasny status tych zjawisk powoduje, że ich mimetyczna interpretacja 
staje się uzasadniona dopiero wtedy, gdy w micie pojawią się także inne – 
jednoznaczne – reprezentacje procesów destrukcyjnych149. 

Zaliczają się do nich różnorodne formy rywalizacji grupowej. Mitologicz-
ni bohaterowie niejednokrotnie biorą udział w konkursach lub rozgrywkach 
quasi-sportowych (por. SP1, 130; TH, 106–107), albo uczestniczą w otwar-
tym starciu. Walki, jakie toczą się między istotami nadprzyrodzonymi, do-
prowadzają do ich ujednolicenia, które podkreśla stan początkowego nie-
zróżnicowania (por. KO, 48–49; PK, 70–73; Z, 3). 

Często mit rezygnuje z licznej obsady, posługując się wyłącznie parą ry-
wali. Girard podkreśla jednak, że taka redukcja znowu ma charakter dwu-
znaczny. Pojawienie się pojedynczej pary antagonistów: 

maskuje, a równocześnie ujawnia powszechność występowania układów bliźniaczych 
w powiązaniu z paroksyzmem kryzysu (TH, 38–39; por. KO, 49; SP1, 86–87). 

3.3.2.2. Oskarżenia

Mitologicznym postaciom zarzuca się popełnienie niewybaczalnych czynów 
(por. 3.1.2). Girard stwierdza (por. KO, 25), że zakres oskarżeń obejmuje aż 
trzy typy zbrodni, przy czym nie wszystkie muszą pojawić się jednocześnie. 
Pierwsza kategoria dotyczy aktów przemocy wobec osób nietykalnych ze 
względu na swoją pozycję (np. król, ojciec) lub bezbronną naturę (np. dzieci). 
Drugi rodzaj zawiera przestępstwa na tle seksualnym (np. gwałt, kazirodz-
two, sodomia), a trzeci – religijnym (np. profanacje). 

Zbrodnie te mają charakter fundamentalny, ponieważ niszczą podstawo-
we więzi społeczne oraz kulturowy porządek. Girard zauważa zatem (por. 
KO, 25; SP1, 106–107), że oskarżenia są ściśle związane z kolektywnym kry-
zysem, chociaż pokazują jego funkcjonowanie w wymiarze jednostkowym.

149 Nie ma więc racji R. Cassalo, twierdząc, iż: „Dla Girarda jest tak, jak gdyby słońce, 
księżyc, ogień, zaraza i wiatr istniały tylko jako maska pewnych napięć społecznych. (…) Na 
szczęście świat taki nie jest” (R.  Cassalo, Th e Ruin of Kasch. Translated by W.  Weaver and 
S. Sartarelli. Harvard 1994, s. 160). 
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W niektórych mitologiach pojawia się tendencja minimalizująca tego 
typu przestępstwa. Wykroczenia zostają sprowadzone do roli przypadko-
wych incydentów, które nie mają zasadniczego wpływu na postępowanie da-
nego boga. Girard sądzi jednak, że:

W rzeczywistości owe „wybryki” to ślady zbrodni (…), to ojcobójstwa, kazirodztwa, 
sodomia i inne przerażające czyny, czyli oskarżenia (…). „Wybryki” – to istota archa-
icznej boskości (WSZ, 87; por. KO, 49–50, 60, 117; VM, 152). 

Nawet w takich sytuacjach sam fakt popełnienia niestosownych czynów jest 
niekwestionowany. Mit zatem jednoznacznie i kategorycznie przypisuje winę 
bohaterowi, który dokonał makabrycznych i destrukcyjnych zbrodni (por. PK, 
109; KO, 58; TH, 38; GS, 83). Istota mitologicznej wizji, za jaką kryją się silne 
przekonania jej autorów, polega bowiem na przekształceniu najbardziej nie-
prawdopodobnych posądzeń (np. zła wyrządzonego spojrzeniem) w niepod-
ważalne dowody, które usprawiedliwiają radykalne postępowanie względem 
oskarżonego (por. TH, 113–117; O, 33; DB, 184–185; GS, 105). 

3.3.2.3. Znaki ofi arnicze 

Mitologiczne postacie posiadają lub zostają wyposażone w specyfi czne jako-
ści, które zwiększają prawdopodobieństwo selekcji. Girard (por. KO, 28–31) 
zalicza znaki ofi arnicze do trzech podstawowych kategorii. Pierwsza z nich 
polega na przynależności do grupy, jaka z różnych względów (np. etnicznych) 
ma charakter mniejszościowy. Dlatego wiele mitów przyznaje głównym bo-
haterom status obcego czy obcokrajowca, który pochodzi spoza wspólnoty 
(por. KO, 50; O, 34). Niejednokrotnie ta cecha przechodzi radykalną ewolu-
cję, ponieważ początkowo naznaczona nią jednostka posiada z racji swego 
nieznanego pochodzenia znaczny prestiż, dzięki któremu powinna zażegnać 
aktualny kryzys. Dopiero później okazuje się, że nie tylko nie wypełni tego 
zadania, ale też przez swoje odmienne zachowania jeszcze pogłębia panujący 
chaos (por. GS, 82–83; KO, 51). 

Druga i trzecia kategoria opiera się na podobnym założeniu, zgodnie 
z którym reprezentacji podlegają własności niestandardowe i ekstremalne. 
Druga klasa zalicza do nich cechy związane z wyglądem zewnętrznym. Mi-
tologiczni bohaterowie albo zostają obdarzeni nadzwyczajną urodą (por. KO, 
50), albo – i to zdarza się znacznie częściej – posiadają wszelkiego typu ułom-
ności fi zyczne (por. PK, 81; KO; 50; CE, 166). Niektóre z nich okazują się 
drobnymi defektami, takimi jak choroba (np. trąd), wady wymowy czy wy-
dzielanie nieprzyjemnych zapachów (por. O, 34; TH, 122–123), niektóre zaś 
polegają na trwałych deformacjach ciała (np. garbaty, kulawy, karzeł) lub jego 
widocznych okaleczeniach (np. brak ręki). Nierzadko dotyczą one wzroku, 
przy czym ich konsekwencje nie są jednakowe. Jak bowiem zauważa Girard:
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W obcym otoczeniu sytuacja jednookiego człowieka może być pod pewnymi wzglę-
dami gorsza niż sytuacja ślepca. Będąc kompletnie bezbronny, ślepiec jest ostatecznie 
mniej przerażający. Natomiast jednooki człowiek osamotniony wśród wielu nie może 
się obronić, jeśli zostanie zaatakowany; on widzi tych, którzy widzą jego, ale on nie 
zyskuje dzięki temu żadnej przewagi, a nawet ponosi stratę. Jego jedno dobre oko wy-
daje się bardziej niesamowite niż dwoje złych ślepca. On odwzajemnia podejrzliwość 
spojrzeń, które skupiają się na nim, wzbudzając w ten sposób jeszcze większą nieuf-
ność oraz powodując typowe oskarżenie złego oka (GS, 104; por. DB, 195). 

Znaczną rolę, jaką w danej grupie pełnią wszelkie skazy fi zyczne, Girard 
wyjaśnia faktem, że są one niezwykle łatwo zauważalne, dlatego stanowią na-
turalny wyróżnik potencjalnej ofi ary w społecznościach archaicznych, któ-
re nie posiadają mniejszości etnicznych i są zbyt zamknięte, aby pojawił się 
w nich ktoś obcy (por. I22, 228; DB, 195; TH, 122). 

Trzecia kategoria dokonuje selekcji na podstawie zbyt skrajnej pozycji 
społecznej (por. KO, 30–31; SP1, 16–17; DO, 92). Bohaterami mitu są zatem 
zarówno osoby należące do klas marginalnych (np. żebracy, włóczędzy), jak 
i ci, którzy do niedawna przewodzili danej wspólnocie.

Girard stwierdza jednakże, iż występowanie znaków selekcji jest dla struk-
tury mitu fakultatywne. Jeśli bowiem jego bohaterami są ubóstwione ofi ary 
pierwotne, to ich wybór mógł – chociaż nie musiał – okazać się zupełnie 
przypadkowy. 

3.3.2.4. Monstrualność

Fantastyczny charakter niektórych postaci nie jest fi kcyjnym tworem bezin-
teresownej wyobraźni. Monstra łączą bowiem wszystkie trzy typy reprezen-
tacji, którymi posługuje się mitologia. 

Sama geneza tego zjawiska tkwi w ostatnim etapie kryzysu mimetycz-
nego. Kiedy wzajemność między sobowtórami osiągnie stan maksymalny, 
wówczas dochodzi nie tylko do obiektywnego ujednolicenia, w którym obaj 
antagoniści przestają się od siebie czymkolwiek różnić. Proces ten wywie-
ra bowiem zasadniczy wpływ na ich zdolności percepcyjne. Zamiast po-
strzegania, które oparte będzie na diachronicznym przedziale między po-
zycją zwycięzcy i przegranego, pojawi się symultaniczna wizja nakładająca 
wszystkie ujęcia na siebie. Jeśli obaj rywale „widzą” siebie w ten właśnie 
sposób, to okaże się, iż wyodrębnione i skumulowane przez nich elementy 
wykazują tendencję do wzajemnej fuzji. Wycinkowe obrazy obu antagoni-
stów zlewają się zatem w jeden, tworząc fantazmat, którego istota polega 
na łączeniu tego, co z natury pozostaje oddzielne. Z tego powodu owa re-
kompozycja jest przerażająca: pozostaje bowiem sumą przypadkowo do-
branych cech ludzkich, zwierzęcych, a nawet boskich (por. CA, 173–174; 
STZ, 70–71, 430–431).
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Girard określa ten fenomen mianem upiornego (lub monstrualnego) so-
bowtóra i defi niuje go następująco: 

Pod termin upiorny sobowtór podciągamy wszelkie zjawiska halucynacji wywołane 
przez zapomnianą wzajemność w kulminacyjnym momencie kryzysu. Monstrualny 
sobowtór pojawia się tam, gdzie na poprzednich etapach znajdowali się „Inny” oraz 
„Ja”, zawsze oddzieleni oscylującą różnicą (SP1, 226; por. KO, 52; PK, 166). 

Autor Początków kultury podkreśla, że monstrum z uwagi na swoją gene-
zę ma naturę dwoistą (wewnętrzną i zewnętrzną), chociaż mitologia niekiedy 
ukrywa ten aspekt, kładąc nacisk jedynie na nienaturalny wygląd. 

Przejście od zwykłego sobowtóra do potwora oznacza, iż kryzys osiągnął 
apogeum i zmierza w kierunku kolektywnej jedności przeciwko jednemu. 
Potwór przyciąga zatem wszystkich, dlatego jego wizja – która zawsze stabi-
lizuje się ex post – zawiera zarówno oskarżenia, jak też znaki ofi arnicze. Te 
ostatnie dodatkowo intensyfi kują zewnętrzną deformację ofi ary, natomiast 
pierwsze podkreślają jej odrażającą naturę wewnętrzną. Girard twierdzi za-
tem, że w mitologii monstrualność fi zyczna oraz moralna są nierozdzielne 
(por. KO, 53–55; TH, 35).

3.3.2.5. Przemoc

Girard jest przekonany, że analogie między podstawowymi formami religii 
dotyczą także momentów fi nalnych. Dlatego konstatuje:

W micie, jak również w rytuale, ofi ara – bohater – zostaje zabita, ponieważ jest odpo-
wiedzialna za zbrodnie, a w konsekwencji za dezintegrację wspólnoty. Podobnie jak 
centralnym działaniem rytuału jest – często kolektywne – zabicie ofi ary, tak w micie 
sceną centralną jest morderstwo – znowu często kolektywne – ubóstwionego bohate-
ra (TH, 38; por. GS, 89). 

Ci, którzy uśmiercają winnego, tworzą bezkształtny tłum, w którym do-
minują zachowania mimetyczne. Wszyscy są zarówno przerażeni, jak też 
zdeterminowani, dlatego jedynym sposobem postępowania jest wspólne 
zastosowanie przemocy. Girard zaznacza, iż standardowo polega ono na 
rozszarpaniu ofi ary, które zostaje dokonane bez użycia jakichkolwiek narzę-
dzi. W takiej sytuacji dochodzi do spontanicznego linczu, a relacje, które go 
przedstawiają, określone zostają mianem mitów linczowania (por. Z, 5; WSZ, 
75–76, TH, 117; SP2, 116) lub mitów o początku (por. SP1, 130). 

Nierzadko sięgają one po bardziej zakamufl owany tryb reprezentacji. Za-
miast linczującej grupy pojawiają się przedstawiciele fauny. Jednakże, jak do-
daje Girard:

Są to niewątpliwie zwierzęta najbardziej drapieżne i żyjące w stadach, zwierzęta, które 
polują bądź atakują gromadnie, lub wspólnie pożerają padlinę; w sumie, są to gatunki, 
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które zachowują się, czy też zdają się zachowywać, na sposób ludzki, kiedy gromadzą 
się przeciwko wspólnemu przeciwnikowi, kiedy polują na człowieka (D, 34; por. Z, 5; 
STZ, 295; O, 33; GS, 86; VB, 390; I12, 104). 

Identyczne zachowanie mity przypisują zwierzętom udomowionym (np. 
psom, koniom). Ich przemoc prezentowana jest naocznie, chociaż zdarza się 
również, iż przybiera bardziej aluzyjny charakter (np. w przypadku owadów, 
insektów). 

Mity linczowania są najstarszymi, ale i najczęstszymi przekazami. Girard 
(por. O, 33) zauważa w nich istnienie wielu wariantów uśmiercania, wszyst-
kie jednak zakładają bezpośredni kontakt wspólnoty z jej ofi arą. Niekiedy 
pojawia się jednak proces odwrotny, jeśli dla mitu – podobnie jak dla rytuału 
– punktem wyjścia nie jest pojednawcza konkluzja, ale uprzedni proces dez-
integracji. Wówczas ofi ara interpretowana jest wyłącznie negatywnie, dlatego 
bliska relacja z nią staje się niedopuszczalna. Akt zbiorowej przemocy odby-
wa się wtedy „z dystansu”: przez porzucenie w niebezpiecznym miejscu lub 
zmuszenie do skoku w przepaść (por. O, 33; KO, 257–260; DB, 182).

3.3.2.6. Porządek

Kolektywne morderstwo powoduje natychmiastowe pojawienie się porząd-
ku, a w konsekwencji – systemu kulturowego (por. VM, 152). Reprezentacja 
tego procesu pozostaje zakorzeniona albo w negatywnym, albo pozytywnym 
transferze. W pierwszym przypadku pojawiają się zwłoki ofi ary, z których 
wyrastają np. życiodajne rośliny (por. SP1, 131), w drugim natomiast sam 
zmartwychwstały bohater stwarza instytucje. 

3.3.3. Ewolucja

Mitologia poddana została licznym przekształceniom, które ze względu na 
swój radykalny i zaplanowany charakter można określić mianem cenzury. 
Jednakże jej powodem – podobnie jak w przypadku zmian w rytuale – nie 
jest pełne rozpoznanie, a jedynie jego namiastka połączona z dyskomfortem. 
Jak bowiem zauważa Girard:

Przy pewnym punkcie w ewolucji mentalności, tematy przywodzące na myśl to, czym 
mitologia rzeczywiście jest, stały się – nie bez poważnych przyczyn – skandaliczne 
w oczach wiernych. Z tego zatem powodu zostały zatuszowane zgodnie z metodami, 
które wydają się mniej lub bardziej identyczne we wszystkich możliwych do zaobser-
wowania tradycjach (VM, 178; por. GS, 97, 99–100; 135; KO, 67, 106, 114). 

Najbardziej newralgicznym elementem struktury mitu – analogicznie do 
rytuału – jest kolektywna przemoc, dlatego jej reprezentacja zostaje poddana 
największym metamorfozom. Precyzyjne przedstawienie wspólnych dzia-
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łań względem ofi ary mogłoby bowiem prowadzić do podejrzeń dotyczących 
ich właściwego uzasadnienia. Proces usuwania i zacierania aktów zbiorowej 
przemocy Girard określa niekiedy mianem mitycznej krystalizacji (por. D, 
141, 144; TH, 247). 

Jej stopień wyznacza zarazem poziom zmian, którym podlegają pozosta-
łe części mitologicznej konstrukcji. Girard podkreśla przy tym, iż kluczowa 
zależność, która pozwala śledzić ewolucję mitów, dotyczy relacji między lin-
czem a sankcjonującymi go zbrodniami bohatera. 

Skala zjawisk jest nadzwyczaj różnorodna, dlatego opis teoretyczny do-
tyczy jedynie trzech modeli, które wyznaczają „progi” mitologicznych prze-
kształceń. Pierwszy zakłada obecność zbiorowej przemocy, chociaż poddaje 
ją pewnym modyfi kacjom; drugi zastępuje ją działaniem wyłącznie indywi-
dualnym; trzeci natomiast rezygnuje z niej zupełnie (por. GS, 102; KO, 111). 
Ich funkcjonalizacja w ramach systemu religijnego nie jest jednak identycz-
na, ponieważ najważniejszą rolę odgrywają te mity, w których kolektywne 
morderstwo nie zostało usunięte, a jedynie zmienione. 

Ten model posiada dwa odrębne warianty. Pierwszy w pełni przejmuje 
strukturę mitów linczowania, chociaż sam akt zbiorowego morderstwa uzy-
skuje odmienną interpretację. Staje się bowiem działaniem niezamierzonym, 
podobnie zresztą jak postępowanie bohatera, który przypadkowo popełnia 
swoje wykroczenia. Z jednej strony pojawia się zatem „winowajca niewinny”, 
a z drugiej – wspólnota „niewinnie winna”, która niczego nie podejrzewa-
jąc, dokonała egzekucji. Najdoskonalsza postać tego wariantu łączy oba te 
warunki i przedstawia konfl ikt między wspólnotą a jej ofi arą w kategoriach 
zwykłego nieporozumienia. Girard zauważa jednakże, iż tendencja do reha-
bilitacji funkcjonuje nieporównywalnie lepiej w przypadku bohatera. Jego 
zbrodnie zostają więc popełnione albo bez zbrodniczych intencji, albo pod 
przymusem, w sposób niedobrowolny, albo wreszcie pod wpływem przelot-
nego kaprysu, który nakazuje bohaterowi – np. tricksterowi – płatać innym 
złośliwe fi gle (por. KO, 119–123). 

Drugi wariant – w przeciwieństwie do pierwszego – koncentruje się wo-
kół wspólnoty, której odpowiedzialność zostaje zmniejszona. Proces ten do-
konuje się za pomocą ograniczenia uczestników kolektywnego zabójstwa do 
niewielkiej podgrupy, wciąż działającej w sposób jednomyślny. Nie jest ona 
przedstawiana w aspekcie pozytywnym i nikt z pozostałych członków spo-
łeczności nie zamierza – przynajmniej ofi cjalnie – przyłączyć się do niej (por. 
GS, 100–102)150. 

150 To właśnie w tej sytuacji mordercy bywają ukrywani pod postacią drapieżników. Sens 
tej operacji trafnie ujął R. Mitchell, stwierdzając, iż: „zbiorowi zbrodniarze są w mitologii cza-
sami przedstawiani jako grupy zwierząt; historyczny rozwój mitu mógł oddalić bezpośred-
ni udział ludzi, co było częścią usuwania przemocy z zakresu ludzkiej odpowiedzialności” 
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Drugi model powstaje w wyniku przekształcenia powyższego wariantu. 
Jeśli bowiem owa podgrupa zostanie ograniczona do istot boskich, wówczas 
religijny rewizjonizm będzie dążył do zupełnego wyeliminowania kolektyw-
nej przemocy, która czyni z bogów zwykłych zbrodniarzy. Jedyne wyjście 
w tej sytuacji polega na obsadzeniu w roli mordercy tylko jednego uczestnika 
boskiej wspólnoty. Dzięki temu ona sama staje się niewinna, a nawet oszuka-
na, ponieważ jej zasadnicza funkcja polega na ochranianiu tego, kto wydaje 
się zagrożony (por. KO, 101–105). 

Niekiedy, zwłaszcza gdy mit dotyczy wyłącznie postaci ludzkich, układ 
ten zostaje jeszcze bardziej uproszczony. Pojawiają się jedynie dwaj bohatero-
wie toczący z sobą walkę, w wyniku której jeden z nich ginie. Girard stwier-
dza jednak, iż funkcja tego mordu jest analogiczna do wersji kolektywnej: 

Jeden z braci musi umrzeć, aby zniknął układ sobowtórów i nastąpiło ponowne zróż-
nicowanie, i aby w konsekwencji została ufundowana nowa społeczność. Morderca 
jest indywidualny, ale reprezentuje całą społeczność w tym sensie, że – tak jak i jemu – 
całej wspólnocie udaje się uniknąć układów bliźniaczych (TH, 39; por. KO, 132–136).

W obu tych wariantach wina samego bohatera również podlega mini-
malizacji i zostaje sprowadzona do „wybryków” czy zwykłej nieuwagi (por. 
DO, 82). 

Trzeci model eliminuje nawet morderstwo indywidualne, czyli wymazuje 
ślad śladu kolektywnej przemocy (por. KO, 111). Bohater – lub bóg – albo 
popełnia dobrowolne samobójstwo151, albo zostaje przez przyjaciół urato-
wany od niebezpieczeństwa grożącego mu ze strony innej postaci czy nawet 
przyrody. 

W tego typu mitach zauważalny jest proces rozkładu archaicznego sacrum. 
Zamiast ambiwalentnego bohatera pojawia się postać, której jednoznacznie 
pozytywne kwalifi kacje wywodzą się z doświadczenia pojednawczych skut-
ków mordu, jakich niegdyś doznała wspólnota. Dlatego protagonista wy-
stępuje w micie wyłącznie jako wybawca, odnowiciel czy założyciel nowej 
generacji (por. TH, 39, 114; WSZ, 86). Jednocześnie pojawiają się postacie 
wyłącznie negatywne, będące uosobieniem wszelkiego zła, którego wspólno-
ta doznała od swej ofi ary. Koncentracja negatywnych własności przemienia 
ich w monstra, które starają się zniszczyć bohatera, dlatego niekiedy – np. 
w baśniach – zostają one przez niego pokonane (por. KO, 106, 118–120). 

(R. N. Mitchell, Miasma, Mimesis, and Scapegoating in Euripides Hippolytus. „Classical An-
tiquity” 1991, nr 1, vol. 10, s. 119. 

151 Vinolo dodaje, iż tego typu działanie pośrednio potwierdza negatywną perspektywę, 
z której wspólnota ujmuje mityczną postać: „Samopoświęcenie się ofi ary nie pełni innej roli 
jak tylko tę, która polega na wzmocnieniu winy ofi ary, wskazując nam, że ona sama uważa się 
za winną” (S. Vinolo, René Girard: Épistémologie du sacré, s. 66).
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Girard podkreśla, że ten dualizm, który powstaje w wyniku usunięcia kolek-
tywnego morderstwa, można umieścić w kontekście przemian samej religii. 
Niejednokrotnie bowiem w postaci potworów sportretowani zostają bogowie 
poprzedniej generacji, którzy z nowszej perspektywy są zbyt „dzicy” i „pry-
mitywni” (por. KO, 106, 109; SG, 134). 

Idealizacja bohatera doprowadza zarazem do zaniku jego znaków ofi arni-
czych. Analogiczny proces dokonuje się w przypadku reprezentacji kryzysu, 
która albo zostaje usunięta, albo podlega radykalnej reinterpretacji. Nabiera 
wówczas cech utopii, w której konfl iktowe zmieszanie ujmowane jest w kate-
goriach pojednania i doskonalej harmonii między np. ludźmi i bogami (por. 
KO, 114–115). 

Girard zaznacza, że owa trójstopniowa ewolucja dotyczy tylko niektórych 
tradycji. Jednakże tam, gdzie występuje, zasadne jest twierdzenie, zgodnie 
z którym przekształcenia mitu – po pierwsze – nie odbywają się w dowolnym 
kierunku, gdyż ich celem zawsze jest zatarcie znaków kolektywnej przemocy, 
oraz – po drugie – czynią to w sposób progresywny, nie cofając się do stadiów 
poprzednich (por. KO, 108–109). 

Girard jest przekonany, że przebiegający w ten sposób proces uniemoż-
liwia rozpoznanie genezy i funkcji mitu. Podejmując tę kwestię, Gil Bailie 
zaznacza, iż już sama etymologia tego terminu nasuwa przypuszczenia doty-
czące krystalizacji: 

Źródłosłowem greckiego słowa „mit”, mythos, jest my, co oznacza „zamykać” lub „do-
chowywać tajemnicy”. Myo oznacza zamykanie czyichś oczu lub ust, wyciszanie głosu 
lub pozostawanie niemym. Mit zapamiętuje wyrywkowo i selektywnie. Mit zamyka 
swoje oczy i usta na pewne wydarzenia152.

4. Teksty o prześladowaniu

Mimo że procesy generowania oraz ewolucji mitów zasadniczo występowały 
w okresie przedhistorycznym, to jednak cywilizacja zachodnia – począwszy 
od średniowiecza – zdołała samoistnie wytworzyć ich odpowiedniki. Powsta-
ły one w trakcie prześladowań, które albo same miały zbiorowy charakter, 
albo przynajmniej ich skutki były powszechnie zauważalne. Różnica między 
nimi, jak podkreśla Girard (por. KO, 21), polega na tym, iż pierwsze są maso-

152 G. Bailie, Violence Unveiled, s. 33. Alternatywną etymologię proponuje W. Doty, dla 
którego ten sam źródłosłów (my-) sugeruje niewyraźne mówienie, związane z artykulacjami 
dziecka. „Mit” znaczy zatem tyle, co „pierwsze słowo” ludzkości. Por. W.G. Doty, Mythography: 
Th e Study of Myths and Rituals. Tuscaloosa 1989, s. 2–3. Por. L. Coupe, Myth. London–New 
York, 1997, s. 9.
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we i zupełnie niekontrolowane, drugie natomiast formalnie są zgodne z pra-
wem, ale pozostają zdeterminowane przez podburzone masy. 

Wspólną cechą obu zjawisk jest przejęcie – bezpośrednio lub pośrednio 
– przez tłum funkcji instytucjonalnej w zakresie osądzania oraz skazywania 
jednostek. Przykładem pierwszego typu prześladowań jest pogrom Żydów 
czy lincz dokonany na Murzynach, a drugiego – tzw. polowania na czarowni-
ce lub procesy podczas rewolucji. 

Wydarzenia te często były prezentowane w różnorakich formach, które 
Girard sumarycznie nazywa tekstami o prześladowaniu. Ich defi nicja jest na-
stępująca: 

Pod tym określeniem rozumiem sprawozdania o rzeczywistych i zazwyczaj kolek-
tywnych aktach przemocy, sprawozdania redagowane przez oprawców, a więc w kon-
sekwencji poddane charakterystycznym zniekształceniom. Trzeba dostrzec te znie-
kształcenia, aby je sprostować i wykazać arbitralność wszystkich aktów gwałtu, które 
tekst o prześladowaniu przedstawia jako uzasadnione (KO, 18; por. TH, 130). 

Porównując deformacje reprezentacji, Girard dochodzi do wniosku, 
że w obrębie elementów strukturalnych teksty o prześladowaniu są niemal 
identyczne z przekazami mitologicznymi. Pojawia się zatem kryzys mime-
tyczny, za który odpowiedzialnością obarczona zostaje jednostka – lub grupa 
– w wyniku niesłusznego posądzenia o najgorsze zbrodnie. Przyszłe ofi ary są 
zresztą silnie naznaczone znakami (a nawet przybierają postać monstrualną), 
które sugerują brak zintegrowania ze wspólnotą, przemienioną w złowrogi 
tłum. Najczęściej dokonuje on spontanicznej egzekucji, która niekiedy przy-
biera formę instytucjonalną (por. WSZ, 85; DO, 95; DB, 190–192; GS, 87, 113; 
TH, 127; KO, 74–75). 

Analogie w zakresie budowy są bezpośrednią konsekwencją wspólnej ge-
nezy, jaką oba typy przekazów posiadają. Teksty o prześladowaniu – podob-
nie jak mity – są bowiem uzależnione od końcowego rezultatu uzyskanego 
po dokonaniu kolektywnej zbrodni. Dlatego wszelkie działania przypisane są 
ofi erze, natomiast społeczność pozostaje bierna, jakkolwiek to z jej perspek-
tywy prowadzona jest relacja. 

Wyraźna różnica na poziomie genetycznym dotyczy natomiast fi nalnej 
epifanii. Mit zgodnie z regułą podwójnego transferu najpierw demonizuje, 
a następnie sakralizuje bohatera. Teksty o prześladowaniu poprzestają na 
pierwszym etapie, dlatego ich postacie nie dostępują deifi kacji, pozostając 
wyłącznie obiektem zbiorowej nienawiści. Girard zauważa jedynie pewien 
przeżytek archaicznego sacrum, polegający na przypisywaniu bohaterom 
dwuznacznych zdolności, dzięki którym mogą one zarówno sprowadzać, jak 
i usuwać wszelkie zło (por. KO, 70–73; SG, 89–90; I2, 218). 
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Teksty o prześladowaniu odsłaniają ważny element, który w mitach czę-
sto pozostaje niewyraźny. Kolektywny charakter opresji wymaga uczestni-
ctwa wszystkich zainteresowanych, bez którego ostateczne pogodzenie by-
łoby wątpliwe. Konieczna jest zatem zgoda samej ofi ary, która do momentu 
uśmiercenia pozostaje częścią wspólnoty. Teksty o prześladowaniach realizu-
ją więc założenie, zgodnie z którym: 

Należy zapewnić absolutną zbieżność perspektywy katów i perspektywy ofi ar. Gra 
toczy się o istnienie prawdy jedynej, prawdy czysto transcendentalnej, która by narzu-
cała się wszystkim ludziom bez wyjątku, nawet tym, których unicestwia po drodze jej 
tryumfalny orszak. Należy wykazać, iż prawda owa tak silnie oddziałuje, że w końcu 
narzuca się nawet tym, którzy – nie rozpoznawszy jej wcześniej – winni ponosić jej 
konsekwencje. Powinni zrozumieć, że zgrzeszyli i że wszystko co znoszą, znoszą za-
służenie (D, 106; por. KO, 95–96).

Z tego powodu w tekstach o prześladowaniu ważną rolę odgrywa reto-
ryczna perswazja, za pomocą której oprawcy zamierzają przekonać ofi arę. 

Pewna rozbieżność dotycząca genezy ma także konsekwencje funkcjo-
nalne. Brak fi nalnej epifanii powoduje bowiem, iż teksty te pełnią jedynie 
rolę dokumentów potwierdzających „fakt”, że kolektywne napięcia i kryzysy, 
które w wielu wypadkach towarzyszą autentycznym klęskom (np. epidemii), 
najlepiej rozładowuje się za pomocą prześladowań (por. TH, 130). 

5. Kozioł ofi arny 

Przedstawione powyżej kategoryzacje poszczególnych zjawisk wraz z ich de-
fi nicjami są precyzyjnie opisywane oraz segmentowane, a zarazem – zaciera-
ne. Dokonuje się to za pomocą terminu kozioł ofi arny (scapegoat/bouc émis-
saire), którego status w koncepcji Girarda jest w takim stopniu uniwersalny, 
że stał się wręcz jej synonimem. 

Autor Początków kultury niejednokrotnie zresztą podejmuje tę kwestię, 
próbując umiejscowić własną pozycję w obrębie funkcjonujących zakresów 
tego pojęcia. Zasadniczo bowiem – tj. zgodnie ze słownikami – istnieją dwa 
podstawowe sensy, z których pierwszy określany jest jako dosłowny, a drugi 
– metaforyczny. Podział ten zakłada różnicę między ujęciem ściśle rytualnym 
oraz pozarytualnym, przy czym rodowód pierwszego z nich jest podwójny. 
W ten sposób powstają trzy podstawowe sensy, które Girard (por. SG, 73–74; 
WSZ, 167–173; DB, 192; MV, 11–12; D5, 286–287) nazywa: biblijnym, antro-
pologicznym oraz psychospołecznym. 

Pierwszy nazywa jeden i konkretny rytuał, który został opisany w Księ-
dze Kapłańskiej. Polegał on na wypędzeniu poza granice ludzkich siedzib 
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kozła, na którego uprzednio przeniesione zostały winy całej społeczności. 
Drugie znaczenie powstało przez rozszerzenie pierwszego, jakiego doko-
nała dziewiętnastowieczna antropologia. Stworzyła ona oddzielną katego-
rię archaicznych rytuałów, do której zaliczone zostały wszystkie obrzędy, 
w trakcie których zwierzę zostawało usunięte ze wspólnoty. Natomiast 
trzeci sens dotyczy zjawisk obserwowanych w świecie współczesnym, któ-
re, po pierwsze, nie mają charakteru rytualnego oraz, po drugie, polegają 
na (niekiedy zbiorowym) przeniesieniu przemocy z obiektu właściwego na 
zastępczy. 

Girard jest przekonany, że najbardziej fundamentalne znaczenie zawiera 
się w ostatnim ujęciu. Paradoksalnie bowiem pozostaje ono najbliżej zwią-
zane z koncepcją mordu założycielskiego, która z kolei wyjaśnia pozostałe 
rytuały (por. WSZ, 173; GS, 76; TH, 132). Wydzielanie z nich zaledwie jednej 
grupy również nie jest zasadne, ponieważ wszystkie – pośrednio lub bezpo-
średnio – zawierają element zbiorowego przeniesienia oraz ekspulsji (por. 
TH, 133; GS, 77–78)153. 

Zatem ostateczne ujęcie, którym posługuje się Girard, jest następujące: 

Termin „kozioł ofi arny” określa równocześnie niewinność ofi ary, kolektywną niena-
wiść, jaka się na niej skupia, oraz kolektywnie realizowany efekt owej nienawiści (KO, 
62; por. VV, 133; D, 16).

Pominąwszy kwestię odpowiedzialności, która związana jest z kluczowym 
dla Girarda problemem wiedzy, defi nicja powyższa kładzie akcent na zacho-
wania, w wyniku których jednostka staje się ofi arą zbiorowości. W tym „tech-
nicznym” (tj. pozaepistemologicznym) sensie pojęcie „kozła ofi arnego” jest 
rzeczywiście uniwersalne, gdyż obejmuje wszystkie opisywane przez Girarda 
kategorie (por. D3, 550). Mord założycielski jest zatem pierwszą, udaną reali-
zacją tego zjawiska, rytuał powiela i konserwuje jego uproszczoną wersję, na-
tomiast historyczne prześladowania są jego znacznie późniejszą aktualizacją. 

Przy tym założeniu Girard niekiedy redefi niuje pojęcie mitu, stwierdzając, 
że jest on: 

przedstawieniem procesu kozła ofi arnego opowiedzianym z perspektywy prześla-
dowców (GS, 79; por. VV, 134; VM, 169; MV, 14–15; I3, 132).

Analogicznej zmianie podlega również określenie tekstu o prześladowa-
niach (por. DB, 192; GS, 90). 

153 W ten sposób Girard wyjaśnia również, dlaczego w swojej pierwszej pracy o religii 
(pt. Sacrum i przemoc) niemal wyłącznie posługiwał się terminem „ofi ara zastępcza”. Pojęcie 
„kozła ofi arnego” posiadało zawężające – ograniczone do jednego typu obrzędu – konotacje, 
których autor zamierzał uniknąć (por. RD, 191; KO, 63; D3, 549–550; D4, 451). 
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5.1. Niewiedza prześladowców

Girard zaznacza, że różnica między, z jednej strony, biblijnym i antropolo-
gicznym, a z drugiej, psychospołecznym sensem terminu „kozioł ofi arny” nie 
polega jedynie na tym, iż ten drugi zawiera w sobie dwa pierwsze, ponieważ 
opisuje zasadę ich funkcjonowania. Żeby bowiem tego dokonać, trzeba za-
uważyć, że ofi ara jest niewinna, a wszystkie zarzucane jej zbrodnie są nieuza-
sadnione i opierają się na kolektywnym przeniesieniu. Na tym właśnie polega 
specyfi ka nowoczesnego pojęcia „kozła ofi arnego”. 

Założenie takie jest dla Girarda skrajnie nieoczywiste, ponieważ w spo-
łecznościach archaicznych (i nie tylko) wina ofi ary nigdy nie podlega zakwe-
stionowaniu. Przekonania prześladowców są bowiem niewzruszone, a przede 
wszystkim szczere i spontaniczne. Paradoks polega jednak na tym, że siła 
tych opinii nie jest wynikiem indywidualnych dociekań, ale reakcji naśla-
dowczych, którym dana wspólnota podlega. 

Rozprzestrzenianie się tego typu mniemań, które ostatecznie prowadzą 
do zażegnania kryzysu i zbiorowego pojednania, Girard określa terminem: 
efekt kozła ofi arnego (por. KO, 65; MV, 12; I9a, 38; D3, 549).

Warunkiem koniecznym, dzięki któremu proces ten zachodzi, jest brak 
orientacji tłumu, który nie zdaje sobie sprawy, jakim mechanizmom manipu-
lacyjnym podlega. Autor Początków kultury konkluduje zatem, iż:

Niewiedza pozwala każdemu trwać w złudnym przekonaniu, że ofi ara jest napraw-
dę winna i już z samego tego powodu zasługuje na karę. Chcąc znaleźć kozła ofi ar-
nego, nie można widzieć prawdy, a zatem nie można przedstawiać ofi ary jako kozła 
ofi arnego, lecz jako człowieka, który został słusznie skazany (…). Znaleźć kozła 
ofi arnego, to nie wiedzieć, że się go znalazło (PK, 90; por. PK, 88–89; WSZ, 170; 
TH, 46–47; GS, 78; I8, 156; P2, 309; I2, 202, 218; QC,44; I9a, 51; SP1, 143; DB, 146; 
S, 72).

Funkcjonowanie procederu kozła ofi arnego zakłada zatem, że jego uczest-
nicy nie posiadają żadnego rozpoznania dotyczącego niesprawiedliwego 
charakteru własnych poczynań. Wiedzą jedynie, iż dokonują morderstwa, 
którego sankcja jest niepodważalna. Ten stan Girard określa mianem nie-
świadomości prześladowczej (por. KO, 64, 161–162; WSZ, 139; PK, 91–92; 
GS, 74), podkreślając, iż pojęcie to dotyczy wyłącznie zachowań zbiorowych 
prowadzących do uśmiercenia ofi ary. 

Pojęcie nieświadomości prześladowczej ma potrójne znaczenie w syste-
mie Girarda. Pierwsze – genetyczne – uczestniczy w wyjaśnieniu odtwarza-
jącej natury podstawowych instytucji religijnych. Rytuał, zakaz oraz mit są 
bowiem, jak zauważa jeden z komentatorów:
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równoczesnymi ucieleśnieniami wspomnienia oraz nierozpoznania [méconnaissan-
ce] zdarzeń społecznej dezintegracji i odbudowy – kryzysu ofi arniczego i jego rozwią-
zania za pomocą ofi ary zastępczej154.

Religia nie zna, a zatem nie wnika w przyczyny, które doprowadziły do 
ofi arniczych rozwiązań155. Jedynie powiela i konserwuje ich skutki, dzięki 
czemu instytucje związane z sacrum – zwłaszcza mit i rytuał – podlegają dal-
szej transformacji, która skutecznie oddala je od źródła.

Pozostałe znaczenia nieświadomości związane są z terminem „mecha-
nizm”, którego Girard używa w takich złożeniach, jak: „mechanizm kozła 
ofi arnego” czy „mechanizm ofi ary zastępczej”. Jego sens dotyczy przede 
wszystkim nawykowego charakteru zachowań, który byłby niemożliwy, gdy-
by pojawiała się obejmująca je refl eksja. Proceder kozła ofi arnego zakłada 
zatem, iż:

W większości nasze działania są mimetyczne w mechanicznym sensie. Polegają na 
wykonywaniu mniej lub bardziej automatycznie i nieświadomie tego, co wszyscy wo-
kół nas już czynią. Dlatego też łatwo jest przyłączyć się do procesu przemocy, który 
został już rozpoczęty (…) (FS, 9; por. AL, 124–125; CQ, 208–209)156.

Niewiedza nie ogranicza się do funkcjonalnego aspektu tego procesu, gdyż 
pojawia się także w opisie jego dalszych konsekwencji. Girard zaznacza, że: 

Używając terminu „mechanizm” – jak np. w „mechanizmie kozła ofi arne-
go” – mam na myśli zasadniczo i po prostu generującą zasadę, która pracuje 
nieświadomie w kulturze i społeczeństwie (I4, 266; por. I1, 34)157.

Proceder kozła ofi arnego jest ukrytą regułą, która wytwarza porządek instytucjonal-
ny, w ramach którego najważniejszą rolę odgrywa religia. Z tego względu mechanizm 
ów określany jest jako morfogenetyczny: sam bowiem nie jest instytucją, ale źródłową 
matrycą, która służy do instytucji kreacji (por. D5, 286; D4, 212)158.

154 Ch. Fleming, op. cit., s. 53.
155 Precyzując tę kwestię, Vinolo stwierdza, iż nierozpoznanie tkwi u źródeł religii, która 

nietrafnie ujmuje pierwsze zabójstwo. Na poznawczym błędzie oparty jest zarówno podwójny 
transfer prowadzący do deifi kacji, jak i „wyobcowanie” ofi ary, które przyznaje jej status ze-
wnętrzny względem wspólnoty (por. S. Vinolo, René Girard: Épistémologie du sacré, s. 44–46, 
52; P. Livingston, Models of Desire, s. 128–134). 

156 Wśród komentatorów na ten aspekt zwraca uwagę przede wszystkim C.  Bandera, 
stwierdzając, że: „słowo »mechanizm« jest odpowiednie, ponieważ odsyła do gwałtownego 
procesu, którego przemoc nie jest kontrolowana przez nikogo, zatem funkcjonuje na wysokim 
poziomie automatyzmu” (C. Bandera, Th e Sacred Game. Th e Role of the Sacred in the Genesis 
of Modern Literary Fiction. Pensylvania 1994, s. 19). 

157 Girard posługuje się ponadto terminem „mechanizm mimetyczny”, któremu nadaje 
sens strukturalny, opisowy. Zawiera się w nim zarówno następstwo fazowe (przyczyny – prze-
bieg – skutki), jak i jednolita zasada, która kieruje jego dynamiką (por. PK, 61–62). 

158 Por. P. Dumouchel, Introduction [w:] Violence and Truth. On the Work of René Girard. 
Ed. P. Dumouchel. Cambridge 1988, s. 16; F. Lagarde, René Girard ou la christianisation des 
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Istnieje bezpośrednia zależność między nieświadomością prześladowczą 
a skutecznością, z jaką mechanizm kozła ofi arnego wykonuje swe kulturo-
twórcze zadanie. Girard zauważa bowiem, iż:

Zjawiska prześladowcze mogą zatem zostać ustawione na dwóch paralelnych skalach, 
które zmierzają w przeciwnych kierunkach. W miarę jak przesuwamy się od epo-
ki współczesnej do średniowiecznej, przemieszczamy się w dół na skali wiedzy oraz 
w górę na innej skali, która mierzy współczynnik intensywności oraz efektywności 
mechanizmu kozła ofi arnego. Innymi słowy, mechanizm ten stawał się coraz bardziej 
efektywny w miarę jak istniała coraz mniejsza wiedza, coraz mniejsza jego świado-
mość jako kolektywnego złudzenia (GS, 94; por. TH, 33–34; MV, 16).

Pełna sprawność polega na wytworzeniu podwójnego transferu, który sy-
multanicznie demonizuje i sakralizuje ofi arę. Proces ten wymaga zatem ab-
solutnej niewiedzy, która była typowa dla społeczności archaicznych. Nato-
miast prześladowania historyczne charakteryzują się stopniowym wzrostem 
autorefl eksji, dlatego ich skuteczność jest mniejsza, osiągając poziom poje-
dynczego (wyłącznie negatywnego) transferu. 

Girard jest przekonany, że powyższa relacja wywiera zasadniczy wpływ na 
metody reprezentacji. Zarówno bowiem mity, jak i teksty o prześladowaniu 
odzwierciedlają nieświadomość prześladowczą, dlatego wina ofi ary-bohatera 
nie podlega w nich kwestii. Oznacza to, iż pojęcie kozła ofi arnego w tych przy-
padkach odsyła do ukrytej i nierozpoznanej reguły, która generuje strukturę 
danego przekazu. Girard proces ten określa mianem kozła ofi arnego tekstu:

Taki tekst – stwierdza – jest sterowany przez efekt kozła ofi arnego, o którym nie mówi 
(KO, 174; por. GS, 82, 88; SP1, 116; DB, 192; I4, 267; MV, 14; IS, 348; QC, 47; D, 
38–39).

Dokładnym przeciwieństwem tekstu prześladowczego jest kozioł ofi arny 
w tekście; czyli przekaz, którego bezpośrednim tematem jest niewinny cha-
rakter ofi ary. W tym przypadku: 

sytuacja jest odwrotna; tekst mówi o efekcie kozła ofi arnego, któremu nie jest pod-
dany. Tekst taki nie dość, że nie jest już tekstem prześladowczym, to jeszcze ujawnia 
prawdę o prześladowaniu (KO, 173; por. GS, 113–114; D, 39).

Dopiero tutaj następuje demaskacja prześladowców, których złudzenia 
zostają ujawnione i skompromitowane. Bohaterowi natomiast przysługuje 
pełny status „kozła ofi arnego” – osoby niesłusznie potępianej. Girard zazna-
cza, że pierwszą, a zarazem najdoskonalszą realizacją takiego projektu jest 
Biblia. 

sciences humaines, s. 76. 
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5.2. Prawda prześladowań 

Dystynkcja między kozłem ofi arnym tekstu a kozłem ofi arnym w tekście jest 
zasadnicza, niemniej jednak nie opiera się na ujęciu aksjologicznym. Pierw-
szy typ tekstu nie jest bezwartościowy, ponieważ dostarcza niezwykle waż-
nych dowodów, dotyczących realnego wymiaru prześladowań. 

Analizę tego aspektu Girard rozpoczyna od zrekonstruowania wewnętrz-
nej logiki, jaka panuje w tekście prześladowczym. Elementy jego struktury 
mają bowiem charakter transkulturowych stereotypów, które pojawiają się 
w wielu formacjach cywilizacyjnych w stopniu niemalże niezmienionym. 
Stały jest zresztą nie tylko kształt, lecz także układ, który wyznacza ich sek-
wencję. Girard zauważa zatem, że między oskarżeniami a reprezentacją kry-
zysu istnieje związek przyczynowo-skutkowy, dzięki któremu możliwe staje 
się przejście od jednostki do całej wspólnoty. Kryzys bowiem polega na erozji 
różnic społecznych, a jeśli pojedyncza osoba staje się za ten proces odpo-
wiedzialna, to jej winą musi być popełnienie takich zbrodni, które do niego 
prowadzą. Ponadto osoby posiadające znaki ofi arnicze wydają się szczególnie 
predestynowane do tego typu czynów, ponieważ już sam ich wygląd czy sta-
tus wprowadza zaburzenia w systemie kulturowych dystynkcji, obnażając ich 
nietrwałą i względną naturę (por. KO, 33–35). 

Taka logika wydaje się dziwaczna, ale nie jest zupełnie niezrozumiała. 
Sekwencja stereotypów odsyła bowiem do mentalności prześladowczego 
tłumu, który pod jakimkolwiek pretekstem zamierza zrealizować pragnienie 
przemocy (por. GS, 84–85). Jeśli zatem perspektywa prześladowców zawsze 
pozostaje dominująca, to ich faktyczne istnienie nie podlega wątpliwości. 
Z tego zaś wynika, że akty kolektywnej przemocy, jakie znajdują się w mi-
tologii, również pozostają jak najbardziej rzeczywiste. Girard wielokrotnie 
podkreśla, iż teza ta ma charakter „strukturalistyczny” – nie wychodzi bo-
wiem od tego co, zewnętrzne, ale dociera poza tekst przez analizę zasad jego 
konstrukcji (por. I7, 17). 

Chcę podkreślić – stwierdza – że sama w sobie reprezentacja linczu nie jest tym, 
co prowadzi mnie do jakiejkolwiek konkluzji dotyczącej jego prawdziwości. Jak 
również nie decyduje o tym fakt, iż ofi ara zostaje naznaczona oskarżeniami tak 
znaczącymi jak te związane ze złym okiem. Jednakże tym, co przekona każdego 
obserwatora, który pracuje w duchu nauki, żeby dojść do wniosku, że lincz musi być 
rzeczywisty, jest stała koniunkcja tych dwóch typów reprezentacji. (…) Szczególne 
połączenie tematów, które znajdujemy w mitologii, znaków kryzysu oraz znaków 
zjednoczenia przeciwko i wokół ofi ary mogą być doskonale i zupełnie wyjaśnione 
tylko dzięki obecności koniecznie rzeczywistego linczu, tkwiącego za mitem (TH, 
118; por. TH, 119; DB, 188–190; KO, 43–44; VM, 158, 163; Z, 4; MV, 16; I2, 207–
208; QC, 51).
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Pośredni – czyli tekstowy – sposób argumentacji powoduje jednak, że re-
ferencja mitycznego przekazu nie ma charakteru absolutnego, który nie do-
puszczałby wyjątków. Girard stwierdza bowiem, iż: 

Na poziomie indywidualnego tekstu (…) niemożliwa jest eliminacja wszystkich wąt-
pliwości, i nie utrzymuję (…), że każdy detal naszego mitu lub tego mitu jako całości 
prawdziwie odzwierciedla rzeczywisty epizod kozła ofi arnego. Wszystko, co twierdzę, 
sprowadza się do tego, iż statystycznie rzecz biorąc, muszą istnieć realne ofi ary za 
większością mitów, które zawierają takie właśnie typy tematów podobnie uporządko-
wanych (VM, 169; por. I22, 228).

Prawdopodobieństwo faktycznego występowania aktów kolektywnej 
przemocy, które okazały się źródłem mitycznego przekazu, jest więc niezwy-
kle wysokie, chociaż nigdy nie będzie zupełne (por. VM, 170)159. 

Girard podkreśla zarazem, że przekonania tego w żaden sposób nie osła-
bia kontrargument powołujący się na obecność fantastycznych elementów 
w micie. Ich formy – łącznie z postaciami monstrualnymi – nie tworzą się 
dzięki kreacji, jakiej dokonywałaby bezinteresowna wyobraźnia, ale powsta-
ją w procesie przypisania bohaterom różnorakich zbrodni (por. VM, 157). 
Intuicję taką potwierdzają ponadto teksty o prześladowaniach, w których 
także nie brakuje pierwiastków nieprawdopodobnych. Jednak historycy, jak 
przekonuje Girard, nigdy nie traktowali tych przekazów w kategoriach fi k-
cji; wprost przeciwnie – uważali je za wiarygodne świadectwa prześladowań. 
Brakiem zaufania obdarzali jednie fantazmaty nieświadomości prześladow-
czej, dlatego tę samą procedurę należy zastosować w przypadku przekazów 
znacznie bardziej zdeformowanych, jakimi są mity. Zatem dzięki badaniom 
historycznym: 

Rozumiemy, że kiedy lincz jest relacjonowany z perspektywy samych uczestników, 
ofi ary mogą i muszą podlegać fantastycznym przekształceniom, nie tracąc rzeczywiste-
go charakteru (DB, 191; por. I9a, 41).

Ostatecznie Girard stwierdza, że wszelki tekst prześladowczy miesza 
prawdę i fałsz, gdyż przedstawia wydarzenia, które podlegają silnym znie-
kształceniom (por. PK, 69–70; TH, 147; VR, 11). Do autentycznych danych 
należą więc reprezentacje kryzysu, znaki, którymi charakteryzują się ofi ary 

159 Jednakże niekiedy (zwłaszcza w Koźle ofi arnym ) Girard stara się wzmocnić argumen-
tację tekstową dowodami „zewnętrznymi”. Na tym właśnie polega – zauważona przez komen-
tatorów – zasadnicza funkcja tzw. tekstów o prześladowaniu, które są mniej mitologiczne (nie 
zawierają podwójnego transferu), ale za to odsyłają do autentycznych wydarzeń, stanowiących 
bezpośredni przedmiot ustaleń historii. Por. Ch. Raymond, Le vocabulaire de Girard. Paris 
2005, s. 68; K. Lenehan, Standing Responsibility between Silence and Speech. Religion and Rev-
elation in the Th ought of Dietrich Bonhoeff er and René Girard. Leuven 2012, s. 333–335 i 341; 
W.L. Newell, Desire in René Girard and Jesus. London 2012, s. 103–104, 112–113). 
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oraz akty kolektywnej przemocy; natomiast po stronie tego, co niewiarygod-
ne, sytuują się zbrodnicze czyny, jakich rzekomo dopuścili się bohaterowie 
(por. KO, 43; VM, 159; I2, 210–211; I9a, 39). 

6. Uwagi

Girard niejednokrotnie stwierdza, że mechanizm ofi arniczy doprowadził do 
stworzenia pierwotnych form kulturowych. Jednakże proces ten nie ma cha-
rakteru koniecznego. Twierdzenie takie wynika z zasadniczego przekonania 
dotyczącego wolnego wyboru. Człowiek nie musi uczestniczyć w mimetycz-
nych interakcjach i zawsze może im się oprzeć, chociaż w sytuacji powszech-
nego kryzysu jest to, jak przyznaje Girard, niezwykle trudne (por. QC, 210; 
AL, 124; I16, 206; I12, 111–112; I7, 23; PK, 132). 

Diagnoza ulega pewnej zamianie, jeśli wymiar indywidualny zostanie za-
stąpiony zbiorowym:

Z perspektywy jednostki, ludzie nie są koniecznie skazani na rywalizacje mimetyczne, 
ale z powodu wielkiej liczby indywiduów tworzących wspólnoty, wspólnoty nie mogą 
ich uniknąć. Pierwsze zgorszenie zaraz rodzi następne, i tak dochodzi do mimetycz-
nych kryzysów, które nie przestają się rozszerzać i pogłębiać (WSZ, 30; por. PK, 136). 

Nawet jednak nieuchronność międzyludzkich konfl iktów nie zakłada 
jeszcze konieczności ofi arniczego rozwiązania, ponieważ kryzys jest warun-
kiem podstawowym, ale jeszcze niewystarczającym. Girard, wyjaśniając róż-
nicę między mechanizmem a determinizmem, stwierdza, że właściwe – tj. 
kulturotwórcze – funkcjonowanie mechanizmu wcale nie jest przesądzone: 

Można się domyślać, że niektóre społeczności archaiczne nie przetrwały, ponieważ 
wywiązujące się w nich rywalizacje mimetyczne nie wyłoniły nigdy ofi ary, która by je 
skanalizowała w stopniu wystarczającym do ich ocalenia od samozagłady. Innym być 
może nigdy nie udało się zrytualizować tego zjawiska i wytworzyć trwałego systemu 
religijnego (PK, 79). 

Zatem na każdym etapie rozwoju ofi arniczy proceder może ulec defek-
tom, czy wręcz likwidacji. Jego przetrwanie jest do pewnego stopnia wyni-
kiem przypadku i zbiegu określonych okoliczności. Jeśli bowiem pojawią się 
odpowiednie warunki, wówczas to, co pozostawało dotąd w sferze prawdo-
podobieństwa, staje się – w sposób automatyczny – faktem (por. QC, 95). 
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Geneza znaku i form językowych

1. Hominizacja 

Girard wykorzystuje swoją teorię do rozwiązania kwestii hominizacji. Okreś-
la zatem przejście od egzystencji zwierzęcej do ludzkiej wraz z wyznacze-
niem zakresu tego, co wspólne oraz rozbieżne między obiema formami życia. 
Wyjaśnienia początkowo skupiają się na sformułowaniu problemu, potem 
przechodzą do rekonstrukcji zjawiska, która następnie uzyskuje dodatkowe 
uzasadnienie. 

1.1. Postawienie problemu

Girard wychodzi od powszechnego przekonania, zgodnie z którym porów-
nanie naturalnych zachowań zwierząt i ludzi pierwotnych jest zdecydowanie 
niekorzystne dla tych ostatnich. Po pierwsze dlatego, że ludzkie dziecko wy-
maga długotrwałej opieki oraz stabilnych warunków. Po drugie: brak natu-
ralnego wyposażenia zmusił człowieka do wynalezienia broni, dzięki której 
mógł polować oraz walczyć (np. o pożywienie) z innymi grupami. W ten spo-
sób jednak ludzie nauczyli się zabijać osobniki należące do swego gatunku. Po 
trzecie: owa umiejętność nie zawsze była kierowana na zewnątrz danej spo-
łeczności, dlatego często agresywne zachowania pojawiały się w jej wnętrzu.

Pod tym względem zwierzęta posiadają znacznie lepszą organizację. Sa-
mica szybko zostawia młode, które są już przystosowane do samodzielnego 
funkcjonowania. Polowanie natomiast odbywa się tylko dzięki zastosowaniu 
naturalnych zdolności, dlatego też jego celem zawsze pozostają przedstawi-
ciele innego (zazwyczaj słabszego) gatunku. Najważniejsza różnica polega 
jednak na tym, że wszelkie konfl ikty nigdy nie prowadzą do zabijania w obrę-
bie własnego gatunku czy grupy. 

Wśród zwierząt – stwierdza Girard – problem przemocy rozwiązany jest dzięki tzw. 
wzorcom dominacji (dominance patterns). Kiedy dwa nieznane sobie zwierzęta zaczy-
nają rywalizować o samicę, pożywienie itd., walczą z sobą, jednak w sposób umiar-
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kowany. Kiedy słabsze zaczyna przegrywać, poddaje się i staje się zwierzęciem zdo-
minowanym (dominated animal). Zwycięzca darowuje pokonanemu życie i staje się 
[zwierzęciem – C.Z.] dominującym (dominant) (Z, 2; por. SP1, 201; SP2, 74; I2, 201; 
VV, 129–130; GS, 123). 

Girard dodaje (por. TH, 90), że ten mechanizm kontroli przejawia się 
jeszcze wyraźniej w stadzie, tworząc zasadę jego organizacji. Samiec, który 
w taki sposób pokona inne, uzyskuje bowiem prestiż, dzięki któremu staje 
się przywódcą. Dopóki nie utraci tej pozycji, pozwala mu ona na korzystanie 
z wszelkich dóbr, które pozostali bezwarunkowo mu oddają. 

Jeśli zatem w obrębie grup praludzkich nie obowiązywały już wzorce do-
minacji, a potomstwo wymagało stałej i długiej opieki, to gatunek skazany 
był na biologiczną samozagładę. Girard zauważa (por. PK, 145; Z, 6–7), iż 
najprawdopodobniej taki los spotkał wiele pierwotnych społeczności, nawet 
jeśli osiągnęły one pewien stopień rozwoju, pozwalający na wyrób broni i na-
rzędzi (por. PK, 163–164). Przetrwały natomiast tylko te grupy, które odkryły 
zupełnie inny sposób zachowania, jaki określa się mianem kultury. 

Taka konstatacja nie jest jednakże rozstrzygnięciem kwestii. Girard pod-
kreśla (por. TH, 88–89), że termin „kultura” jest konieczny, ale on też domaga 
się wyjaśnienia i dlatego raczej stawia problem, niż go rozwiązuje. 

1.2. Geneza i przebieg hominizacji

Podstawowe zadanie polega zatem na wyjaśnieniu przyczyny, która spowo-
dowała zanik pierwotnej, stadnej organizacji. Girard stwierdza, iż: 

Oczywiste jest, że ludzkie społeczności nie są oparte na wzorcach dominacji i możemy 
zrozumieć dlaczego: mimetyczna rywalizacja między ludźmi bez trudu prowadzi do 
szaleństwa i morderstwa (TH, 95; por. TH, 94; I2, 201–202; WSZ,107–108; PK, 143). 

Jednakże ta intensyfi kacja mimetycznych zachowań byłaby niemożliwa, 
gdyby nie odpowiednie predyspozycje związane z budową człowieka (a także 
człekokształtnych). Girard jest przekonany, że obecna u wszystkich zwierząt 
skłonność imitacyjna wzrasta, w miarę jak powiększa się mózg w toku na-
turalnej ewolucji. Dlatego zanim rozpoczął się proces hominizacji, człowiek 
pierwotny już był istotą o nieporównywalnie silniejszych reakcjach naśla-
dowczych. Świadczy o tym ludzka seksualność, która została przekształcona 
z okresowej w stałą pod wpływem impulsów mimetycznych, wywołując tym 
samym falę ostrych konfl iktów (por. TH, 95)160.

160 Nie jest zatem tak, jak twierdzi Webb, iż Girard nie wyjaśnił (nie uciekając się przy tym 
do pojęcia hominizacji), w jaki sposób doszło do utraty przez istoty człekokształtne instynk-
townych zabezpieczeń przed przemocą (tzw. wzorców dominacji). Por. E. Webb, Philosophers 
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Dalszy przebieg procesu jest identyczny z działaniami prowadzącymi do 
mordu założycielskiego: po destrukcyjnym kryzysie następuje kolektywne 
uśmiercenie jednego z członków wspólnoty. Po tym akcie powrót do orga-
nizacji zwierzęcej jest już niemożliwy, dlatego Girard określa to wydarzenie 
progiem hominizacji (the threshold of hominization; TH 95). Jeden ze współ-
autorów Th ings Hidden… precyzyjnie ujął sens tego terminu, stwierdzając, 
że pierwsze zbiorowe morderstwo dokonuje się w zerowej godzinie kultury 
i przy zerowym stopniu struktury (por. TH, 312; AL, 121). 

Girard przyznaje, iż przekroczenie progu było o tyle skuteczne, o ile 
rozładowało niebezpieczną przemoc. Niemniej, z dalszej perspektywy jest 
oczywiste, że samo przejście nie ustanowiło jeszcze ludzkiej kultury w try-
bie natychmiastowym (por. PK, 152; CE, 135–136). Dlatego w pełnym ujęciu 
hominizacja jest serią kryzysów, po których zakończeniu pojawiały się coraz 
ostrzejsze zakazy oraz skuteczniejsze rytuały. Za każdym jednak razem funk-
cjonowanie tych pierwszych (a zarazem podstawowych) form kultury wyga-
szało konfl ikty tylko na pewien okres. Girard twierdzi nawet, iż:

każdy krok przynoszący coraz bardziej skomplikowane instytucje, sprzyjał eskalacji 
mimesis, a to z kolei powodowało nowy kryzys.  Dzięki temu istniała kontynuacja 
w spiralnym ruchu, który stopniowo humanizował antropoida (TH, 96). 

Mechanizm kozła ofi arnego, który stanowi siłę napędową procesu homi-
nizacji (por. TH, 96), wywołuje dwojaki typ skutków. Pierwszy ma charter 
statyczny, gdyż dotyczy biologicznego aspektu egzystencji. Technika rozła-
dowania napięć uchroniła gatunek przed samozagładą. O ile bowiem ludz-
kie grupy nadal mogły walczyć między sobą, o tyle agresja nie niszczyła już 
od wewnątrz każdej z nich. Ten względny brak przemocy sprawiał, że dzieci 
miały zapewnione minimum bezpieczeństwa, a wysoki przyrost naturalny 
gwarantował grupie przetrwanie (por. I8, 168–169; PK, 177). 

Drugi rodzaj konsekwencji dotyczy rozwoju mentalnego. Podkreślając 
spiralną dynamikę hominizacji, Girard zaznacza jej progresywną istotę. Im 
silniejsza mimesis, tym doskonalsze stają się sposoby jej opanowania, których 
przekroczenie wymaga z kolei jeszcze gwałtowniejszego mimetyzmu itd. Ten 
efekt sprzężenia zwrotnego udoskonala kulturę, ale także jej członków. O ile 
bowiem przed przekroczeniem progu ludzki mózg generował pewne reakcje 
naśladowcze, o tyle po przekroczeniu były one stale i sukcesywnie intensyfi -
kowane. Dzięki temu zaś proces hominizacji: 

służył do zwiększania wzrostu i miał nieporównywalny wkład w osiągnięcie przez 
ludzki mózg nadzwyczajnej mocy (TH, 95). 

of Consciousness: Polanyi, Longeran, Voegelin, Ricoeur, Girard, Kierkegaard. Seattle–London 
1990, s. 198.
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Girard (por. PK, 154; SP2, 203; RF, 180; I22, 246) dodaje, że rozwój in-
telektualny ludzi był w równiej mierze stymulowany przez rytuał, którego 
praktykowanie wymagało kolejnych umiejętności, a dzięki temu kształtowa-
ło świadomość. 

1.3. Uzasadnienie

Stéphane Vinolo trafnie wydobywa podstawowe założenie tej koncepcji: 

Hominizacja jest procesem, który odpowiada na problem, jaki Girard umieszcza 
w centrum wszystkich; jest odpowiedzią na archiproblem istot ludzkich – na problem 
mimetycznej przemocy161. 

Z tego powodu zwierzę i człowiek połączeni zostali jednym wektorem, 
który prowadzi od słabej do najsilniejszej przemocy. Wychodząc od takiej 
właśnie przesłanki, Girard (por. TH, 97; I2, 204) jest w stanie sformułować 
paradoksalną (ale też racjonalną) tezę dotyczącą równoczesnej ciągłości oraz 
zerwania między obiema typami egzystencji.

Różnica162 między zwierzęciem a człowiekiem polega więc na tym, że tyl-
ko ten drugi potrafi  dokonać kolektywnego morderstwa, z którego stopniowo 
wyłania się kultura (por. TH, 97, 102).

Natomiast wspólna więź polega na założeniu, iż każde uporządkowanie 
społeczne wymaga choćby minimalnego udziału przemocy. Dlatego organi-
zacja stada zwierząt oparta jest na wzorcach dominacji. Ponadto – i w ten 
sposób Girard (por. TH, 97–98; PK, 147–149; I6, 10) szuka empirycznego 
uzasadnienia – etologia obserwuje także pewne formy prerytuałów, które po-
jawiają się zwłaszcza u ssaków naczelnych. Pomimo że te działania nie mają 
w pełni zbiorowego i ofi arniczego charakteru, to jednak ich cel jest zaskaku-
jąco ludzki, gdyż polega na bezpiecznym i zewnętrznym wyładowaniu nagro-
madzonej agresji. 

Jednakże sama możliwość przejścia od animalnej do ludzkiej przemocy 
stawia w nieco innym świetle kwestię wzorców dominacji. Vinolo zwrócił 
uwagę na fakt, iż ograniczone stosowanie siły u zwierząt nie wynika z czynni-
ków wyłącznie biologicznych: 

Jednakże ta kontrola – jakkolwiek naturalna – nie jest ujmowana w kategorii instynk-
tu, genetycznego zaprogramowania. Ponieważ to byłoby ponownym wprowadze-
niem do procesu hominizacji tego, co niezrozumiałe lub przynajmniej tajemnicze. 

161 S. Vinolo, René Girard: Du mimétisme à l’hominisation, s. 82.
162 W kwestii terminologicznej Girard waha się między „prawdziwym zerwaniem” (a true 

rupture; TH, 97) a „zasadniczym przeskokiem” (PK, 151; le saut fondamental). 
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W rezultacie niektóre istoty byłyby zaprogramowane do unikania przemocy w danym 
momencie, a inne – nie byłyby163. 

Jeśli zatem zwierzęta nie walczą (o pozycję w stadzie) do utraty życia, to 
dlatego, iż natychmiast rozpoznają, kto jest silniejszy. Ich rywalizacja zawsze 
bowiem toczy się przy użyciu tych samych (naturalnych) „środków”, dlatego 
jest miarodajna i pozwala obiektywnie ocenić moc przeciwnika. 

2. Język 

Utworzenie języka jest dla Girarda elementem procesu hominizacji. Z takie-
go założenia wynika jednak, że geneza form językowych tkwi poza nimi, dla-
tego opis strukturalistyczny, który operuje gotowym systemem, nie dostarcza 
w tej kwestii żadnych intuicji164. Argumentacja składa się więc z dwóch faz. 
W pierwszej – semantycznej – przedstawiona zostaje koncepcja znaczenia 
(i znaku) jako takiego, a w drugiej – lingwistycznej – jej aplikacja. 

2.1. Semantyka

Szukając genetycznego, a zarazem dynamicznego ujęcia, które adekwatnie 
przedstawiłoby narodziny znaczenia, Girard sięga po model aleatoryczny. 
Jego istotą jest pojawienie się wyjątku, który staje się znacząco wyróżniony 
na tle nieokreślonej i jednolitej całości (por. TH, 100–101; D1, 78). Według 
tej zasady zostały zorganizowane jedne z najstarszych form kulturowych, ja-
kimi są gry (zwłaszcza hazardowe). Girard zauważa jednak, że fakt ten nie 
jest przypadkowy, ponieważ ów model jest schematycznym ujęciem tego, co 
dokonuje się w rytuale podczas selekcji kozła ofi arnego. 

Tę wstępną, aleatoryczną intuicję Girard precyzuje, włączając ją w obręb 
procesu hominizacji. Jego progiem jest pierwsze morderstwo, którego konse-
kwencje mają również naturę semantyczną. Aby je przedstawić, przywołana 
zostaje (aczkolwiek tylko na prawach analogii) binarna struktura znaku:

163 S. Vinolo, op. cit., s. 84–85. 
164 Postępowanie takie z perspektywy lingwistyki strukturalnej jest nieuzasadnione, gdyż 

według niej to system różnic warunkuje genezę języka, a nie odwrotnie. Na podstawie tego 
argumentu metodologia Girarda była niejednokrotnie kwestionowana (por. H.J. Sticker, Sur le 
monde de penser de René Girard. „Esprit” 1979, nr 3, s. 51–52). Sam Girard zaznaczał opozy-
cyjne względem takiej koncepcji stanowisko, stwierdzając np.: „Moje przedsięwzięcie polega 
na udowodnieniu generacji znaczenia poza ograniczeniami wymaganymi przez strukturalizm 
(…)” (I6, 8; por. DB, 110–111; D5, 283). 
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Znaczącym (signifi ant) jest ofi ara. Znaczone (signifi é) tworzą wszystkie aktualne i po-
tencjalne znaczenia, jakie wspólnota nadaje ofi erze, a za jej pośrednictwem – wszyst-
kim rzeczom (TH, 103).

Girard wyjaśnia, że owe znaczenia pojawiły się wówczas, gdy członkowie 
grupy dokonali morderstwa. Tylko wtedy bowiem praludzie osiągnęli zupeł-
nie inny poziom percepcji, który nie miał nic wspólnego z postrzeganiem 
generowanym przez instynkt. Kontemplacja zabitej ofi ary powoduje zatem 
pewien rodzaj projekcji:

W tym zakresie, w jakim nowy typ uwagi został rozbudzony, ofi ara została przepo-
jona emocjami wywołanymi przez kryzys i jego rozwiązanie. Potężne doświadcze-
nie krystalizuje się wokół ofi ary. Ta nowa „świadomość” docierająca do uczestników 
za pośrednictwem ofi ary, chociaż jeszcze tak nikła, jest już związana strukturalnie 
z cudownym efektem towarzyszącym przejściu ofi ary od życia do śmierci, ze spek-
takularnym w tym momencie skutkiem wyzwolicielskim. Ten podwójny transfer 
zdeterminuje jedyne możliwe znaczenie, które kształtuje się w tych okolicznościach, 
a także stworzy sacrum oraz zrzuci całkowitą odpowiedzialność za to zdarzenie na 
ofi arę (TH, 100).

Ofi ara uzyskuje zatem podwójne (i antynomiczne) znaczenie – jest 
wszystkim, co złe i śmiertelne (pierwszy transfer), oraz wszystkim, co dobre 
i życiodajne (drugi transfer). Ponadto analogicznemu połączeniu ulegają tak-
że kategorie czasoprzestrzenne: ofi ara jest zarówno tym, co „na zewnątrz”, jak 
i „w środku” wspólnoty; jest wobec niej „bliska” oraz „daleka”; jest wreszcie 
tym, co było „przedtem”, jak też „potem” (por. D1, 70; TH, 100). 

Schematycznie można zatem budowę pierwszego znaku przedstawić na-
stępująco: 

Girard podkreśla, iż ambiwalentne znaczenie, które jest (a raczej stanie 
się) istotą sacrum, funkcjonuje na dalszych etapach niczym transcendental-
na matryca, według której odbywa się kształtowanie kolejnych elementów 

signifi ant
(pierwsza ofi ara)

signifi é
(sens1 i sens2)
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semiotycznych. Dlatego ów pierwszy (chronologicznie i strukturalnie) archi-
znak165, określony zostaje mianem uniwersalnego znaku (universal signifi er; 
TH, 102). 

Przekroczenie progu było zaledwie pierwszym krokiem w kierunku peł-
nej hominizacji. Teza ta znajduje swoje potwierdzenie także na poziomie 
semantycznym, prowadząc Girarda do paradoksalnej konkluzji, zgodnie 
z którą znak uniwersalny szybko został zapomniany, a jego sens nie podlegał 
kumulacji nawet podczas następnych aktów zbiorowej przemocy (por. TH, 
100). Utrwalenia znaczenia dokonał dopiero (dzięki sukcesywnej repetycji) 
rytuał, który zarazem sfi nalizował proces hominizacji. 

Rytuał jest zresztą odpowiedzialny nie tylko za semantyczną stabilizację, 
lecz także za powstanie całej serii innych znaków. Girard przedstawia tę kwe-
stię następująco: 

Znakiem jest ofi ara pojednawcza. Ponieważ rozumiemy, że ludzie chcą, aby po okre-
sie kryzysu pojednanie było trwałe, rozumiemy także ich zamiłowanie dla reproduk-
cji znaku lub dla – mówiąc inaczej – reprodukcji języka sacrum poprzez rytualne 
podstawianie nowej ofi ary za pierwszą ofi arę w celu zapewnienia trwania tego wspa-
niałego pokoju. Imperatywem rytuału jest zatem manipulacja znakami oraz ich stała 
multiplikacja, czyli proces, który generuje nowe możliwości kulturowego zróżnico-
wania i wzbogacenia. Procesy, które opisaliśmy (…) w odniesieniu do polowania, 
oswajania zwierząt, zakazów seksualnych itp., mogą być przedstawione jako mani-
pulacja i różnicowanie znaku, który został ukonstytuowany przez mechanizm kozła 
ofi arnego (TH, 103).

Zatem rytuał z jednej strony konserwuje ambiwalentne znaczenie (signi-
fi é), ale – z drugiej – dobiera dla niego coraz większą liczbę znaczących (sig-
nifi ants). Najważniejszym z nich jest ofi ara zastępcza (ludzka lub zwierzęca), 

165 Por. S. Vinolo, op. cit., s. 196. Na podstawie tej koncepcji T. Siebers wydobywa ważne za-
łożenie dotyczące genezy mechanizmu reprezentacyjnego: „Symbole zostają stworzone dzięki 
porozumieniu, ale żeby ono się pojawiło, konieczne wydaje się istnienie wspólnoty. Jednakże 
praca Girarda sugeruje, iż porozumienie wspólnoty co do symbolu i pojawienie się tego sym-
bolu oraz wspólnoty występują symultanicznie. Prawdopodobnie błędem poprzednich teorii 
reprezentacji była przesłanka, zgodnie z którą istnienie wspólnoty jest wcześniejsze w stosun-
ku do powstania symbolu. Problemem zatem stało się pytanie, w jaki sposób rozumieć wspól-
notę, która mogłaby istnieć bez komunikacji. Hipoteza Girarda udowadnia fałszywą naturę 
tego paradoksu. Wyodrębnia bowiem moment przejścia między zachowaniem mimetycznym 
oraz reprezentacyjnymi formami w taki sposób, że rozumiemy istnienie zachowania kolek-
tywnego w podstawowym wymiarze. Pierwsze zbiorowe działanie składa się z przypadkowego 
zachowania imitacyjnego. Moment, kiedy przypadkowa imitacja zostaje rozwarstwiona, jest 
tym samym momentem, w którym pojawianie się symbolu łączy naśladowcze gesty jednostek 
w procesie formowania się wspólnoty. Powstanie form reprezentacji z podstawowej imitacji 
oraz tworzenie się wspólnoty są jednym i tym samym procesem” (T. Siebers, Language, Vio-
lence, and the Sacred: A Polemical Survey of Critical Th eories. To Honor René Girard.  „Stanford 
French and Italian Studies”. 1986, nr 34, s. 214–215). 
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względem której zostają usytuowane pozostałe obiekty (i czynności) mające 
z nią związek. W ten sposób tworzy się zalążek systemu, który umieszcza ko-
lejne znaki w zależności od różnej pozycji wobec rytualnego centrum. 

Struktura tego znaku jest podobna do poprzedniej: 

Girard nie używa tu żadnej nazwy, ale wydaje się, że można by ten obiekt 
semiotyczny określić mianem znaku rytualnego. 

Klasyfi kacja ta nie jest jednak całkowita, ponieważ Girard dostrzega jesz-
cze pewien proces, który dokonuje się w obrębie znaków rytualnych: 

Przychodzi jednak taki moment, kiedy pierwsza ofi ara zamiast być oznaczana przez 
nowe ofi ary, będzie oznaczona przez coś innego niż ofi arę, przez różnego rodzaju 
rzeczy, które nadal oznaczają ofi arę, podczas gdy w tym samym czasie sukcesywnie ją 
maskują, ukrywają oraz uniemożliwiają jej rozpoznanie (TH, 103).

Tę dość enigmatyczną uwagę można by zinterpretować w ten sposób, że 
radykalna wymiana znaczącego (signifi ant), które pochodzi spoza rytualnego 
centrum, powoduje także redukcję na poziomie znaczonego (signifi é). Brak 
rozpoznania znaku jako znaku rytualnego zakłada bowiem niemożliwość 
dotarcia do jego pierwotnej ambiwalencji. Semantyka takiego quasi-rytu-
alnego znaku zostaje więc ograniczona do jednego sensu, który najczęściej 
przechowuje tylko ów pozytywny, dobroczynny aspekt166. 

Semiotyczny schemat przedstawia się następująco: 

166 Taki wniosek wynika z przykładu, którym posługuje się Girard. Znakiem quasi-rytu-
alnym są bowiem ryty przejścia (a także święta), w których ofi arnicza ambiwalencja została 
stopniowo wyeliminowana dzięki odpowiedniej praktyce: „Jeśli rytuały przejścia zawsze się 
udają, jeśli za każdym razem osiągają swój cel, to mają skłonność do wolnego przekształcania 
się w zwykłą próbę, mniej lub bardziej »symboliczną«, w miarę zyskiwania pewności co do 
ich wyniku. Zanika wtedy również jądro ofi arnicze, centralny element obrzędu, tak że już nie 
bardzo wiadomo, do czego odnosi się »symbol«” (SP2, 173). 

signifi ant
(ofi ara zastępcza)

signifi é
(sens1 i sens2)
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Ponieważ wszystkie trzy typy znaków mają ofi arniczą genezę, zatem zesta-
wienie znaczącego ze znaczonym zawsze jest arbitralne, dokładnie tak jak to 
następowało w sytuacji wyboru kozła ofi arnego (por. D1, 70). 

Jednakże Girarda interesują przede wszystkim związki intersemiotyczne. 
Najważniejsza jest więź między pierwszym a drugim typem znaku, która po-
jawia się w trakcje rytualnego złożenia ofi ary:

Tej ofi ary – stwierdza Girard – nie uważa się za odpowiedzialną za kryzys, jest ona 
jednak zarazem p r a w d z i w ą  nową ofi arą, która rzeczywiście zostaje zabita, i s y m -
b o l e m  tamtego pierwotnego wydarzenia. Mamy tu do czynienia z p i e r w s z y m 
z n a k i e m  s y m b o l i c z n y m, jaki kiedykolwiek wynalazły człowiekowate. To 
pierwszy taki wypadek, kiedy coś z a s t ę p u j e  c o ś  i n n e g o. Jest to symbol pierwot-
ny (PK, 154; por. GS, 129; QC, 51–52).

Ta substytucja nie narusza poziomu znaczonego, gdyż pozostaje on nie-
zmienny zarówno przy przekroczeniu progu, jak i w trakcie dalszej homi-
nizacji. Dlatego podstawienie w symbolu pierwotnym167 zachodzi wyłącznie 
między znaczącymi: zamiast pierwszej ofi ary pojawia się jej kolejny odpo-
wiednik. 

Girard (por. PK, 153) podkreśla również, że najważniejszy z symboli – ry-
tualna ofi ara – tworzy centrum znaczeniowe, wokół którego ustanowione zo-
stają kolejne znaki quasi-rytualne (np. inne, zmodyfi kowane rytuały). Rela-
cje w obrębie tego sytemu wynikają z odmiennej pozycji względem „środka” 
i – jak dodaje autor Początków kultury (por. PK, 151) – polegają na różnych 
typach analogii (metonimicznej, metaforycznej). 

System symboliczny, który został stworzony dzięki ofi arniczemu rytua-
łowi, jest zatem kompletny, spójny oraz ustrukturyzowany wokół centrum. 
Girard zauważa wszakże, iż ta konstrukcja może ulec destabilizacji, w miarę 

167 W tym aspekcie Girard bowiem (por. PK, 158–159) tradycyjnie odróżnia symbol od 
znaku, zauważając nieokreślony (tj. ambiwalentny i wielowymiarowy) sens pierwszego, a pre-
cyzyjny drugiego. 

signifi ant
(pierwsza ofi ara)

signifi é
(sens1 i sens2)
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jak rola znaków quasi-rytualnych wzrośnie w takim stopniu, że usamodziel-
nią się one, doprowadzając do powstania pierwszych pozareligijnych instytu-
cji. Jednak znaki quasi-rytualne również będą systemowe: 

Nawet gdyby zdarzyło się, że to centrum by znikło, to kiedy powiązania te zostaną już 
ustanowione, poszczególne elementy będą też z sobą powiązane. Centrum to powin-
no zresztą zniknąć, by powiązania rozwijały się w coraz bardziej złożonych formach.

W ten sposób funkcjonuje system symboliczny. Zawsze może nastąpić jego de-
centralizacja, ale u swych korzeni zawsze jest on skupiony wokół jakiegoś centrum 
(PK, 155). 

Relacje nie są już bezpośrednio wytyczone, a zanik centrum zwiększa 
liczbę wzajemnych połączeń i „przesunięć”. Poszczególne elementy wcho-
dzą więc w wiele różnych związków, które z konieczności charakteryzują się 
wzrastającym stopniem komplikacji168.

2.2. Reprezentacja lingwistyczna

Genetyczna koncepcja prowadzi do konkluzji, zgodnie z którą znaki rytual-
ne – te bowiem odgrywają najważniejszą rolę – są tylko przedmiotami lub 
działaniami, jakie wykorzystuje religia. Oznacza to, że: 

rytuał i zakaz w swoich najbardziej elementarnych postaciach p o p r z e d z a j ą  repre-
zentację. Powoli stają się możliwe do reprezentowania i w końcu są reprezentowane 
(I8, 158; por. I8, 168; PK, 157; D1, 70–71; I4, 269). 

Girard zakłada, iż jakakolwiek (np. językowa, obrazowa) reprezentacja 
jest wtórna względem porządku znaków rytualnych, ale zarazem – jak sam 
przyznaje (por. I8, 156) – nie analizuje przejścia od tego, co religijne, do tego, 
co podlega przedstawieniu. Z tego powodu przyjmuje się, że ta teoria kon-
centruje się na warunkach, które umożliwiają pojawienie się każdej reprezen-
tacji, a nie na niej samej169.

Wydaje się jednak, iż w przypadku kwestii lingwistycznej możliwa jest re-
konstrukcja poglądów Girarda. Dwie podstawowe intuicje w tym zakresie są 
dość standardowe. Według pierwszej na język składa się ograniczona liczba 
fonemów (oraz znaków diakrytycznych), z których kombinacji powstają po-

168 Girard nie twierdzi zatem – jak utrzymuje McMahon – że system semiotyczny zniknie 
zupełnie (oznaczałoby to kres kultury), a jedynie, iż ulegnie zasadniczym przemianom (por. 
E. McMahon, René Girard and the Project of a General Semiotic Th eory [w:] Semiotics 1984. 
Ed. J. Deely. Lanham 1985 s. 406–407).

169 Por. Ch. Fleming, René Girard. Violence and Mimesis, s. 76; A. McKenna, Violence and 
Diff erence. Girard, Derrida, and Deconstruction. Chicago 1992, s.  74–76; S.  Vinolo, op. cit., 
s. 201–202. 
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szczególne wyrazy (por. PK, 155). Girard przedstawia następującą tezę doty-
czącą pochodzenia elementów brzmieniowych: 

Artykułowany język oraz wymiana słów – jak każdy inny rodzaj wymiany – z pew-
nością także musi mieć swoją podstawę w rytuale: w krzykach i wołaniach, które to-
warzyszyły mimetycznemu kryzysowi i muszą być odtwarzane przez rytuał, ponieważ 
poprzedzają, a może nawet warunkują pojednawcze morderstwo (TH, 103; por. D1, 
70). 

W trakcie działań rytualnych dźwięki te uzyskiwały coraz bardziej upo-
rządkowaną formę, głównie za pomocą zabiegów rytmizacyjnych (skandowa-
nie), które pojawiały się wraz z obrzędowym tańcem. W ten sposób powstał 
„materiał” fonetyczny, z którego zostały ukształtowane pierwsze leksemy. 

Wyjaśniając ich genezę, Girard nadal odwołuje się do rezultatu rytualnych 
praktyk. Polegają one na tworzeniu nazw (przeważnie geografi cznych) za po-
mocą odniesienia do poszczególnych części ciała ofi ary. W religii indyjskiej 
zabicie pierwszego człowieka powoduje, iż:

z jego ciała narodziły się trzy główne kasty. Z jego głowy: kapłan, z jego piersi: wojow-
nik, z jego nóg: rzemieślnicy. Znowu pojawia się tam nazywanie nie tylko lokalnych 
jednostek, ale i grup społecznych, i można znaleźć związek między członkami ofi ary 
i językiem na całym świecie. Rozumiem, że pochodzenie języka ostatecznie znajduje 
się właśnie tam (I8, 168).

Wstępne zróżnicowanie wynika zatem z układu korporalnego ofi ary. 
Wydaje się jednak, że proces ten ma przynajmniej dwustopniowy charakter: 
najpierw bowiem powstają jednostki na oznaczenie poszczególnych frag-
mentów ciała („głowa”, „piersi”, „nogi”), a następnie rodzą się kolejne nazwy, 
w zależności od tego, jaką rolę pełnią w rytuale ci, którzy zostaną nimi obda-
rzeni („kapłani”, „wojownicy”, „rzemieślnicy”). 

Druga intuicja Girarda defi niuje samą istotę lingwistycznej reprezentacji 
w kategoriach substytucji, która wywodzi się z symbolu pierwotnego. Znak 
językowy jest „czymś”, co zastępuje „coś” innego, dokładnie tak, jak rytualna 
ofi ara zastępuje pierwszą ofi arę (por. GS, 129; I 8, 168; D1, 70; SP2, 203). 

Praktyka podstawiania ma dwa wymiary: zewnętrzny i wewnętrzny (por. 
PK, 155). Pierwszy dotyczy relacji między znakami a rzeczywistością, drugi – 
specyfi cznie ludzki – dokonuje się wyłącznie w obrębie języka. 

James Williams, uczestnicząc w seminarium Girarda, zaproponował rozu-
mienie trzech tropów stylistycznych na podstawie substytucji ofi arniczej. Ana-
lizując ich retoryczne defi nicje, Williams wyodrębnił podstawowe schematy: 

Synekdocha: A-a. A jest ujmowane w kategoriach swojej części a – i vice versa. 
Metonimia: A-A’. A zostaje skojarzone z A’.
Metafora: A-B. A jest ujmowane w kategoriach B. 
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Reguły rządzące tymi tropami okazują się jednak zaskakująco podobne 
do mechanizmów hominizacji:

1. Konwergencja w stosunku do ofi ary, która jest częścią grupy i którą 
ta grupa jednomyślnie zgadza się wyeliminować: znak jako część za 
całość i całość za część; A jest rozumiane w kategoriach a (synekdocha).

2.  Nadanie znaczenia w ten sposób, iż wykluczona ofi ara, jako skojarzona 
z grupą, staje się znakiem grupy (nadaje jej jedność oraz tożsamość): 
znak jako odrębny od grupy, chociaż złączony z jej znaczeniem; A jest 
rozumiane w połączeniu z A’ (metonimia).

3.  Ustanowienie zróżnicowań w zakazach, prześmiewcze podkopywanie 
i ponowne potwierdzenie zakazów w rytuale (który koncentruje się 
na poświeceniu ofi ary) oraz wyłonienie narracyjnego przemilczenia 
w micie. Ofi ara jako bóg, jako święta moc jest teraz rzeczywiście od-
rębna od wspólnoty. A – grupa – jest rozumiane z pomocą oddzielnego 
bytu B, boga (metafora)170. 

Relacja między elementami, z jakich składają się te tropy, jest zatem ana-
logiczna do tych, które funkcjonują między jednostką a zbiorowością. Podo-
bieństwo synekdochy i metonimii uzyskuje w tej perspektywie dodatkowe 
(pozaformalne) uzasadnienie, ponieważ oba tropy ukształtowane zostały 
zgodnie z pierwotnym scenariuszem obecnym w trakcie progu hominizacji. 
Różnica polega jedynie na tym, że struktura synekdochy odzwierciedla etap 
tuż „przed” morderstwem, a metonimii – tuż „po” nim ( por. SP2, 152). Me-
tafora natomiast oddaje fi nalny rezultat hominizacji i przynależy do religijnie 
zorganizowanej kultury (por. STZ, 271). 

2.2.1. Przykłady

O tym, że język wywodzi się bezpośrednio ze znaków rytualnych, przekonują 
Girarda jednostki leksykalne, które służą do opisu tego, co w każdej religii 
najważniejsze. Każdy z nich zawiera bowiem połączenie dobrej i złej prze-
mocy, jakie określa jego semantykę oraz konteksty użycia. Girard zauważa 
zatem, iż: 

Jeśli mechanizm kozła ofi arnego pobudza język, to z łatwością zrozumiemy, że język 
najpierw wyraża połączenie najgorszego i najlepszego, boską epifanię, upamiętniający 

170 J.G. Williams, Th e Bible, Violence, and the Sacred. Liberation from the Myth of Sanc-
tioned Violence. San Francisco 1992, s. 23–24. Podstawowe założenie, na którym opiera się ta 
analiza, zostało explicite sformułowane przez autora w sposób następujący: „Nawet jeśli ofi ar-
nicza przemoc wydaje się rzeczą z odległej przeszłości, to jednak kultura i język są naznaczone 
silnymi śladami tego, co dokonało hominizacji przede wszystkim mimetycznym pragnieniem, 
rywalizacją, zbiorową przemocą, zakazem i ofi arą” (Ibidem, s. 162). 
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ją rytuał i przypominający ją sobie mit. Przez długi czas język pozostaje przesiąknięty 
sacrum, i nie bez powodu wydaje się zarezerwowany dla sacrum, gdyż z niego wyrasta 
(SP2, 97; por. CE, 162; DV, 496; I2, 220)171. 

Etymologiczne analizy dotyczące słownictwa religijnego potwierdzają ta-
kie założenie. Zarówno greckie hieros, jak i łacińskie sacer zawierają w swoim 
polu znaczeniowym wykluczające się aspekty tego, co boskie oraz przeklęte, 
naznaczone destrukcyjnym działaniem (por. SP2, 133, 140–141; D3, 531).

Analogiczna dwuznaczność funkcjonuje w greckim pharmakos (kozioł 
ofi arny). Termin ten oznacza kogoś winnego, wystawionego na pośmiewisko, 
jak i kogoś pełnego czci (por. SP1, 131–132). Natomiast religijne początki 
pierwotnej medycyny są znakomicie widoczne w terminie pochodnym – 
pharmakon, który: 

oznacza w klasycznej grece jednocześnie truciznę i antidotum, chorobę i lek, a w zasa-
dzie każdą substancję zdolną wywołać działanie korzystne i zgubne, w zależności od 
przypadków, okoliczności czy dawki; pharmakon jest cudownym lekarstwem lub far-
maceutykiem ambiwalentnym, którego dawkowanie ludzie powinni powierzyć tym, 
którzy posiadają wyjątkową wiedzę: kapłanom, czarownikom, szamanom, lekarzom 
(SP1, 132–133). 

Jednakże język nie zawsze przechowuje tę polisemię, ponieważ jest po-
datny na operacje, których celem jest zatarcie religijnych korzeni. Girard 
zauważa dwa mechanizmy, których istotą jest przejście od znaku rytualne-
go do quasi-rytualnego. Pierwszy jest radykalny, gdyż polega na utworzeniu 
nowego leksemu, który będzie zawierał tylko jeden – najczęściej pozytywny 
– aspekt źródłowej ambiwalencji. Sacer zostanie zatem zastąpiony terminem 
sanctus, oznaczającym wyłącznie dobroczynną boskość (por. SP2, 143; PK 
130–131).

Druga, słabsza metoda zachowuje pierwotne signifi ant, niemniej w po-
dobny sposób przekształca signifi é. Skuteczny charakter tego zabiegu pole-
ga na tym, że umieszcza on odpowiednio „spreparowany” sens w dyskursie, 
który posługuje się niemal wyłącznie nowymi, od początku jednoznacznymi 
leksemami (por. SP2, 189–190).

Jednakże proces ten nie jest nieodwracalny, ponieważ język przechowuje 
oba znaczenia i pozwala na ich odtworzenie (chociażby na podstawie wyra-

171 Trafnie tę kwestię ujął McKenna, komentując: „Każde słowo desygnujące ten obiekt 
[ofi arę – C.Z.] będzie podwójne, samosprzeczne, antytetyczne. Święte słowa różnią się od 
wszystkich innych tym, że one wewnętrznie różnią się od siebie samych (they diff er from them-
selves from within themselves), desygnując to, co jest atrakcyjnie i odpychające, święte i prze-
klęte” (A. McKenna, op. cit., s. 71). 
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zów pochodnych). Girard kilkakrotnie dokonuje takiej rekonstrukcji, przy-
wracając znakom quasi-rytualnym ich rytualny wymiar172. 

Greckie aitios, aitia – początkowo zawierało „winę” i „oskarżenie”, a dopie-
ro później stało się terminem stosowanym na oznaczenie „początku” i „przy-
czyny” (por. O, 38). Podobnie było w przypadku krino (od którego wywodzą 
się takie nowożytne słowa, jak: crise, crime, critère, critique), którego pierwot-
ny sens sprowadzał się do „skazania ofi ary”. Po jego usunięciu zatrzymano 
wyłącznie pozytywne skutki rytuału, które pozwalały „odróżniać”, „dzielić” 
i „oceniać” rzeczywistość (por. KO, 36).

W języku łacińskim mechanizm działa analogicznie. Categoria znaczy 
przede wszystkim „oskarżenie”, natomiast decidere – odnosi się do rytualnej 
czynności „podcięcia gardła ofi erze” (por. KO, 166; DB, 105; DO, 86; I9a, 
40–41, I10, 20). W tym przypadku pełne zestawienie obu znaczeń pozwala 
Girardowi stwierdzić, że: „każda prawdziwa decyzja w domenie kultury ma 
charakter ofi ary” (por. KO, 165). 

2.3.  Powstanie i rozwój języka w antropologii generatywnej Erica 
Gansa

Eric Gans, tworząc własny system antropologii generatywnej (generati-
ve anthropology), krytycznie wykorzystał koncepcje Girarda. Gans zgadza 
bowiem się z autorem Początków kultury w kwestii zasadniczej dotyczącej 
progu hominizacji, którego przebieg polegający na pierwszym morderstwie 
określony zostaje mianem sceny założycielskiej (originary scene). Dla Girarda 
konsekwencją tego faktu jest powstanie religii, z której o wiele później wyło-
niły się wszelkie systemy reprezentacji. Gans natomiast przyjmuje symulta-
niczny początek języka i sacrum, które ponadto na dalszym etapie rozwijają 
się niezależnie. 

Scena założycielska ma w antropologii generatywnej dwa równoczesne 
aspekty: instytucjonalny i formalny. W pierwszym percepcja skierowana jest 
na zabitą ofi arę, dzięki czemu jest ona sakralizowana, dając początek prakty-
kom religijnym. Drugi wymiar polega na tym, że dokonawszy morderstwa, 
pierwotna wspólnota staje się sama dla siebie obecna. Każdy bowiem, kto 

172 Możliwość takiej operacji oznacza jednak, iż w przypadku radykalnie odmiennej trans-
cendencji – tej, która pojawia się w Biblii – wszelkie orzekanie staje się problematyczne. Girard 
niejednokrotnie wyciągał z tego wniosek, który zbliża go do tzw. teologii negatywnej: „Nie 
istnieje słownik pozwalający mówić o Bogu chrześcijańskim; nie istnieją pojęcia, za pomocą 
których można Go zdefi niować. Powód jest jeden: nasz język i nasza myśl zostały utworzone 
z przemocy i z sacrum” (I9b, 34; por. B, 110; QC, 195). Por. S.  Finamore, God, Order and 
Chaos. René Girard and the Apocalypse. Bletchley 2009, s. 93. 
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obserwuje ciało ofi ary, bezpośrednio doświadcza tego, że wchodzi w skład 
całej grupy. 

Gans jest przekonany, iż aspekt formalny jest warunkiem koniecznym – 
ale i wystarczającym – do powstania języka. Ofi ara (zwłaszcza jeśli została 
rozszarpana na kawałki) stanowi przedmiot, względem którego niemal na-
tychmiast uaktywniają się mimetyczne skłonności. Każdy chciałby zagarnąć 
ją dla siebie, jednakże zdaje sobie sprawę, że w ten sposób rozpocząłby się ko-
lejny kryzys i walka wewnątrz wspólnoty. Te dwie przeciwstawne tendencje 
powodują działanie o charakterze niespełnionym i niedokonanym. 

W momencie, kiedy wszyscy mają zamiar wykonać taki gest [przywłaszczenia – C.Z.], 
strach przed konfl iktem jest taki, że gest zostaje przerwany. Ten przerwany gest, który 
oznacza swój przedmiot bez próby posiadania go, jest zatem pierwszym aktem języ-
kowym173. 

Ów przerwany gest (manualny lub fonetyczny) skierowany w stronę ciała 
ofi ary, nie tylko przynosi wspólnocie pokój, lecz także początki języka. For-
malne momenty tego procesu są bowiem podstawowe dla każdej reprezenta-
cji, która – po pierwsze – desygnuje oraz – po drugie – wymaga współobec-
ności tych, którzy się nią posługują. Pierwotny znak (original sign) powstaje 
zatem wtedy, kiedy wszyscy wzajemnie (i wielokrotnie) się zapewniają, że 
nikt „tego” nie będzie zabierał. Zamiast posiadania przedmiotu ludzie po-
przestali więc na posiadaniu znaków, które go zastępują i dzięki temu chronią 
przed atakiem przemocy. 

Zasadniczą tezą Gansa jest przekonanie, iż mechanizm ten staje się po-
wtarzalny także wówczas, gdy nie istnieje już bezpośrednie zagrożenie kon-
fl iktem. Intencjonalna desygnacja dotyczy zatem dowolnego przedmiotu 
i zawsze odbywa się w (chociażby pośredniej) obecności wspólnoty. Nato-
miast językowy status tego procesu zostaje uzyskany dzięki wykorzystaniu 
instynktownych (jeszcze zwierzęcych) okrzyków. 

2.3.1. Podstawowe formy językowe

Jeśli więc pojawienie się języka polega na przeniesieniu w inne okoliczności 
tej samej struktury reprezentacji, jaka wyłoniła się w trakcie sceny założy-
cielskiej, to oznacza, iż pierwsze formy lingwistyczne także będą podobne 
do tych zachowań, które się wówczas pojawiły. Dlatego Gans twierdzi, że na 
początku język składał się wyłącznie z wyrażeń ostensywnych, wskazujących 
(ostensives). 

173 E. Gans, Th e Origin of Language: A Formal Th eory of Representation. Berkeley–Los An-
geles–London 1981, s. 35. 
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Możemy zdefi niować wyrażenia ostensywne jako intencjonalne akty nadawania zna-
czenia (signifi cation), które domagają się obecności – z zasady możliwej do zweryfi -
kowania – swojego odniesienia (referent)174. 

Funkcja tych zwrotów polega zatem na przekazywaniu informacji doty-
czącej istnienia oraz znaczenia obiektów, na które bezpośrednio wskazują. 
Ponieważ częstotliwość zastosowania wyrażeń wzrasta (wychodząc poza sce-
nę założycielską), utrwalają się oraz podlegają minimalnemu zróżnicowaniu. 

Ich ograniczona różnorodność wynika zarówno z prostoty formalnej (nie 
mają podziału na części mowy), jak i z faktu, że odnoszą się zasadniczo tylko 
do dwóch klas zjawisk. Oznaczaniu przez wskazanie podlega albo to, co sta-
nowi zagrożenie, albo to, co przynosi jakąś korzyść. 

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa sytuacja komunikacyjna, która 
zakłada inną pozycję mówiącego i słuchających: pierwszy bowiem ma naocz-
ny kontakt z obiektem, reszta natomiast (jeszcze) nie. Odbiorcy doświadczą 
obecności przedmiotu z pewnym opóźnieniem, którego anulowanie jest ce-
lem aktu językowego. Ponadto, jego ostatecznym uzasadnieniem jest zamiar 
zainteresowania innych, dlatego Gans sądzi, że znaczenie wskazywanego zja-
wiska polega na tym, iż potrafi  ono zmobilizować grupę do wspólnego dzia-
łania (np. polowania czy ucieczki). 

Konieczny proces nabywania lingwistycznych umiejętności przez nowych 
użytkowników nie zawsze spełnia wymagania dotyczące warunków, w jakich 
zwroty ostensywne zostają użyte. Jeśli zatem pojawią się w sytuacji, która nie 
operuje bezpośrednim odniesieniem, wówczas będą odebrane jako wyraz 
stanu emocjonalnego mówiącego. Na tym polega geneza imperatywu (im-
perative). 

Imperatyw (…) jest w swoich początkach wyrażeniem ostensywnym wypowiedzia-
nym pod nieobecność swego przedmiotu i zinterpretowanym przez jego słuchacza 
jako ekspresja pragnienia obecności tego przedmiotu175. 

Pierwotnie ta forma wypowiedzi posiada prywatny charakter, angażując 
wyłącznie dwa podmioty. Jej celem jest przyciągnięcie uwagi słuchacza, od 
którego oczekuje się realizacji zakomunikowanego żądania. Tego typu reak-
cja wchodzi zatem w skład zamiaru, z jakim podmiot formułuje imperatyw. 

Z perspektywy intencjonalnej (ale nie formalnej, gdyż język wciąż jest 
zbyt prosty) można wyróżnić imperatyw nominalny oraz werbalny. Pierw-
szy koncentruje się na przedmiocie, który wzbudza pragnienie mówiącego; 
drugi natomiast – na samym działaniu, które jest wymagane od słuchacza. 
Imperatyw werbalny jest znacznie ważniejszy, gdyż, po pierwsze, zakłada 

174 Ibidem, s. 76. 
175 Ibidem, s. 101.
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(przyszłe) wykonanie czynności i w ten sposób wprowadza do wypowiedzi 
wymiar temporalny. Po drugie: ten imperatyw dokonuje jej personalizacji, 
gdyż zawsze jest skierowany do konkretnego, wyróżnionego odbiorcy. 

Tego typu wyrażenia mogą później funkcjonować w przestrzeni spo-
łecznej. Jeśli rozkazy wydawane grupie są tworzone z zamiarem, aby każdy 
uczestnik znał zadania pozostałych (zwłaszcza aktualnie nieobecnych), po-
wstanie imperatyw trzecioosobowy. Jeśli natomiast przywódca włączy siebie 
w przebieg planowanych zdarzeń, to jego polecenia będą zawierać imperaty-
wy pierwszej osoby liczby mnogiej. 

Gans wyraźnie podkreśla, że wyrażenia ostensywne oraz imperatywy są 
pierwotnymi formami języka, który nie posiada jeszcze żadnych dystynkcji 
i struktur gramatycznych. Funkcjonowanie tych wypowiedzi ma charakter 
wyłącznie pragmatyczny, gdyż jest uzależnione od faktycznej lub domniema-
nej obecności zjawisk stanowiących ich punkt odniesienia.

2.3.2. Wyższe formy językowe

Zgodnie z założeniem o ciągłej (i dialektycznej) ewolucji struktur lingwistycz-
nych, Gans wyjaśnia, w jaki sposób poprzednie postacie doprowadziły do po-
wstania skomplikowanego wzorca, którym jest oznajmienie (declarative). 

Początkiem tego procesu jest dialog, który toczy się wyłącznie przy użyciu 
dotychczasowych form. Jego przebieg odbywa się według dwóch scenariuszy. 
W pierwszym odpowiedzią na imperatyw jest zwrot ostensywny, odsyłający 
do stanu rzeczy, który został wykonany. Jednakże o wiele ważniejsze są te 
sytuacje, w których – z jakichś powodów – spełnienie żądania jest niemożli-
we. Wówczas, w drugim scenariuszu, po imperatywie pojawia się negatyw-
ne wyrażenie ostensywne (negative ostensive), które składa się z operatora 
negacji (jest on używany już w imperatywie, dzięki czemu powstają zakazy) 
oraz ze zwykłego wskazania. W ten sposób powstaje wypowiedź, która nie 
tylko stwierdza nieobecność zjawiska, ale używa w tym celu danego wyraże-
nia „bezinteresownie”: jako nazwy, której przypisana zostaje „cecha” (tj. brak 
występowania). 

W swojej najogólniejszej postaci – stwierdza Gans – zdanie oznajmujące jest orzecze-
niem (predication) o jakimś temacie (a topic). W swym początku (…) ten temat został 
ustanowiony przez obiektywne pragnienie rozmówcy, wyrażone w imperatywie176. 

Pierwotnie zdanie oznajmujące nie ma jednak struktury podmiotowo-
-orzeczeniowej. Tematem jest bowiem rzeczownik, natomiast predykat 
początkowo sprowadza się do negacji, znacznie później uzyskując postać 

176 Ibidem, s. 170. 
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rzeczownika odczasownikowego (verbal), a następnie – czasownika (verb). 
Proces ten wynika stąd, że komunikacja ustanawia własną aktualność, w ob-
rębie której funkcjonuje czas teraźniejszy, wyrażany za pomocą predykatu 
(a nie tematu). Istota tej koncepcji sprowadza się zatem do twierdzenia, iż: 

W zdaniu oznajmującym odniesienie jest usunięte z językowej obecności, pojawiając 
się wyłącznie w modelu, gdzie zostaje uczasowione (temporalized) przez predykat177. 

Gans podkreśla, że powstanie zdania oznajmującego jest rewolucyjnym 
dokonaniem, ponieważ wraz z nim pojawia się nowa funkcja języka, który 
nie jest już uzależniony od zewnętrznego kontekstu. Stwarza bowiem odpo-
wiednie reprezentacje (modele), które zastępują rzeczywistość. 

Reakcją na oznajmienie może być zapytanie (interrogative), które powsta-
je przez przekształcenie pierwotnego imperatywu: zamiast żądania obecno-
ści przedmiotu, wymagane są inne, dokładniejsze dane na jego temat. Dialog 
powstaje w wyniku następstwa pytań oraz zdań twierdzących, które są reak-
cją na żądanie zwiększenia informacji. 

W późniejszej pracy Gans przedstawił wszystkie cztery formy językowe 
w ich dialektycznym rozwoju za pomocą następującego schematu: 

kot! (wyrażenie ostensywne)  kot! (imperatywy)
    
      => kot (temat) jest 
      na dywaniku (predykat) 
    kot? (pytanie) 

W ramach komentarza autor stwierdzał: 

Podwójna strzałka => wskazuje na odpowiedź daną przez mówiącego na poprzednią 
wypowiedź. Paralelne pozycje pytania oraz imperatywu oznaczają, iż stoją w tej samej 
pozycji względem mówiącego. Jeśli oznajmienie pojawiło się w reakcji na imperatyw, 
to pytanie może zaistnieć wyłącznie jako modyfi kacja imperatywu, na którą oznaj-
mienie stało się już zadowalającą odpowiedzią178. 

Na dialogu kończy się ewolucyjny, wewnętrzny rozwój form lingwistycz-
nych, gdyż ich następna postać – dyskurs mityczny – wymaga już interakcji 
języka i rytuału179. 

177 Ibidem, s. 191. 
178 E. Gans, Originary Th inking. Elements of Generative Anthropology. Stanford 1993, s. 74.
179 W ujęciu Gansa mit powstał ze zdań oznajmujących, które przedstawiały kolejne fazy 

rytuału. Celem mitu jest bowiem uobecnienie losu ofi ary, które nie będzie ograniczone okreso-
wymi ramami obrzędu: „Mit przedstawia scenę założycielską w kategoriach narracyjnych. Nie 
opowiada o ludzkiej wspólnocie, ale o centralnym bycie, wokół którego została ona ukształ-
towana. Taka historia, opowiedziana pod nieobecność bytu, do którego się odnosi, służy do 
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2.4. Uwagi

Girard parokrotnie stwierdzał, iż pomimo pewnych różnic (w stosunku do 
teorii kozła ofi arnego) analizy Gansa wiele wyjaśniają w zakresie reprezen-
tacji. Dlatego zasadniczą kwestią, która dzieli obu badaczy jest status sceny 
założycielskiej. Niezależnie od tego, czy ofi ara zostanie zabita, czy – jak w na-
stępnych pracach Gans przyjmuje – do pierwszego morderstwa nie dojdzie, 
zawsze pojawia się mechanizm, który odracza i powstrzymuje pojawiającą się 
na horyzoncie przemoc. Girard jest przekonany, iż taki scenariusz jest zbyt 
konceptualny i nie uwzględnia danych etnologicznych, które wyraźnie mu 
przeczą (por. I8, 156, 158, 167; PK, 178).

Ponadto ukrytym założeniem takiego rozwiązania jest forma umowy 
społecznej, dzięki której dochodzi do pokojowego rozwiązania konfl iktu. 
Jednakże koniecznym warunkiem jej funkcjonowania jest, po pierwsze, mi-
nimum kultury oraz, po drugie, minimalny wpływ przemocy na ludzkie po-
stępowanie. Z tym Girard nie zgadza się absolutnie: 

W chwili, w której grupa powinna być najbardziej skłonna do porzucenia przemocy, 
jest jednocześnie do tego najmniej zdolna, ponieważ przepełnia ją wściekłość. Na tym 
etapie, kiedy ludzie są nieprzytomni wściekłością, opętani tą przemocą – nie ma miej-
sca na umowę społeczną, bez względu na to, jaka miałaby ona być: jest niemożliwa. 
Na tym polega problem u Gansa: bagatelizuje on przemoc, ponieważ sugeruje czysto 
językowe podejście do kryzysu. (…) Ma wizję zalążkowej umowy społecznej (PK, 
176–177; por. I8, 156, 167).

Jeśli zatem przyjmie się dominującą rolę ofi arniczej przemocy, to nie-
uchronnie trzeba stwierdzić, iż ze sceny założycielskiej bierze początek wy-
łącznie sacrum. Fakt, że musi ono poprzedzać każdą reprezentację (por. I8, 
157–158), wynika natomiast z niskiego stopnia rozwoju, na jakim wówczas 
znajdował się gatunek ludzki. 

Girard (por. I8, 157) zresztą nie upiera się przy pierwszeństwie chrono-
logicznym, jeśliby znalazły się odpowiednie dowody, które potwierdziłyby 
równoczesne pojawienie się rytuału i reprezentacji. Jednakże pozostaje nie-
ugięty w kwestii pierwszeństwa strukturalnego: tylko religia jest w stanie wy-
łonić system przedstawień, ponieważ to ona – jako najważniejsza – staje się 
ich pierwotną treścią. 

Dopiero przy takim założeniu zaproponowaną przez Gansa ewolucję 
form lingwistycznych można włączyć w proces hominizacji180. Oznacza to, iż 

połączenia rytualnego oczekiwania na ów byt z założycielskimi warunkami jego obecności” 
(E. Gans, Originary Th inking, s. 216–217). 

180 W przeciwnym razie – jak przekonuje Vinolo – język ludzki nie różniłby się niczym 
od znaków, jakimi posługują się zwierzęta. Scena założycielska Gansa ma bowiem dokładne 
odpowiedniki w grupach zwierzęcych (S. Vinolo, op. cit., s. 211–212). 
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zarówno semantyka, jak i tryb tych wypowiedzi, są zdeterminowane religij-
nie. Wyrażenia ostensywne powstawałyby – jak w koncepcji Gansa – przez 
wskazanie składanej w ramach rytuału ofi ary. Imperatywy (zwłaszcza nomi-
nalne) byłyby aktami kierowanego ku niej pragnienia; imperatywy opatrzone 
negacją wyrażałyby zakazy, które religia ustanawia w celu zapobiegania kry-
zysom. Natomiast oznajmienia, które najlepiej wykorzystują rytualną substy-
tucję, służyłyby do opisu tego, kim była ubóstwiona ofi ara. 

Gans nie zgodziłby się z taką propozycją, ponieważ lingwistyczna dialek-
tyka powstaje tylko w sferze profanum, jednakże – jak sam przyznaje – goto-
we formy językowe wchodzą w obszar sacrum, pełniąc przedstawioną właś-
nie rolę. Zatem różnica między Girardem a Gansem ostatecznie jest natury 
genetycznej, a nie funkcjonalnej. 
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Tragedia i teatr

1. Król Edyp Sofoklesa

Girard wielokrotnie analizował mit Edypa, twierdząc, iż jest on idealnym 
przykładem, który potwierdza generującą funkcję mechanizmu kozła ofi ar-
nego. Dlatego interpretacja tragedii Sofoklesa wymaga rekapitulacji podsta-
wowych tez dotyczących tego przekazu. 

1.1. Mit 

Historia Edypa zawiera wszystkie elementy mitycznej struktury wraz z ich de-
formacjami, jakie dokonały się w trakcie procesu krystalizacji. Girard podkreś-
la, że fabuła przedstawia aż dwukrotną przemianę losów bohatera, którego 
wspólnota wywyższa oraz odrzuca. Dlatego też wokół tych perypetii koncen-
trują się pozostałe wyznaczniki prześladowczego mechanizmu. 

Pierwszy etap lakonicznie przechodzi od konfl iktu do ekspulsji, przy czym 
proces ten jest wspomagany przez nadprzyrodzoną interwencję.

W micie – stwierdza Girard – wybuch kryzysu między rodzicami a ich nowo na-
rodzonym synem przyspiesza wyrocznia. Boski głos zapowiada, iż Edyp zabije ojca 
i poślubi matkę. Ogarnięci trwogą Lajos i Jokasta postanawiają pozbyć się syna. Edyp 
ledwie uchodzi z życiem, ale zostaje wypędzony przez własną rodzinę (WSZ, 121). 

Girard dodaje (por. KO, 39), że porzucenie dziecka oznacza, iż zostało 
wytypowane na ofi arę, chociaż ostateczne rozwiązanie jego losu jest odro-
czone. Selekcja – wobec braku dowodów – opiera się zatem na złowróżbnej 
przepowiedni dotyczącej przyszłości. 

Druga faza natomiast jest przedstawiona znacznie dokładniej. Zostaje na-
wet poprzedzona wstępem, w którym Edyp pokonuje Sfi nksa. Ten epizod nie 
tylko uzasadnia zdobycie przez bohatera najwyższego stanowiska w Tebach, 
ale pokazuje zarazem społeczność w stanie konfl iktu. Girard zaznacza (por. 
KO, 119), że opozycja między Edypem a Sfi nksem jest wynikiem późniejszej 
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krystalizacji, która rozdziela między dwie postacie dobro i zło, jakie w archa-
icznym bóstwie były połączone. W ten sposób wszystko, co negatywne – kry-
zys, zbrodnie, znaki – przypisane zostaje potworowi, który, jak w przypadku 
Sfi nksa, jest odpowiedzialny za chaos, morduje niewinnych oraz zaciera pod-
stawowe różnice (por. SP1, 119). Natomiast wszystko, co dobroczynne (tzn. 
prowadzące do decyzji ofi arniczej), umieszczone jest po stronie Edypa, który 
doprowadza do zgładzenia bestii. 

Stan kryzysu powoduje więc, że nikomu nieznany przybysz wybrany 
zostaje królem. Dokładnie ta sama przyczyna wywoła jego upadek. Girard 
stwierdza bowiem, że zaraza, jaka pojawia się w Tebach kilka lat późnej, jest 
symbolem kolejnych napięć i zamieszek, które wstrząsają całą społecznością 
(por. KO, 39, 72). 

Winą za sprowadzenie zarazy obarczony zostaje Edyp, ponieważ popeł-
nił zbrodnie destabilizujące przyjęty porządek. Ojcobójstwo i kazirodztwo 
prowadzą do zaniku najbardziej podstawowych różnic, które funkcjonują 
w obrębie rodziny. Autor Kozła ofi arnego dodaje, iż oskarżenie to przekazane 
zostało w postaci zmodyfi kowanej. W ostatecznej wersji bowiem:

Edyp istotnie zabił ojca i spał z matką, ale wierzył, iż czyni coś zupełnie innego. W su-
mie nikt już nie jest winien i wszelkim wymogom moralnym staje się zadość, przy 
niemal całkowitym respektowaniu tradycyjnego tekstu (KO, 120; por. GS, 96; I7, 31). 

Zatem nawet jeśli wykrystalizowany mit anuluje subiektywny wymiar winy, 
to nigdy nie dokonuje tego na poziomie obiektywnym. Nie oznacza to wszakże, 
iż oskarżenie jest ważne samo w sobie. Girard podkreśla, że dzięki niemu mit 
dokonuje połączenia tego, co wspólnotowe, z tym, co indywidualne: 

Zaraza przychodzi pierwsza; przestępstwa, które Edyp popełnia przeciwko swoim 
najbliższym, zasadniczo podtrzymują argument, który czyni z niego osobę odpowie-
dzialną za rozszerzającą się chorobę (GS, 84; por. KO, 39).

Wybór „winnego” podyktowany jest zatem występowaniem znaków ofi ar-
niczych, które zostają skumulowane w osobie Edypa. Nie tylko jest on do-
tknięty ułomnością fi zyczną (kuleje), ale przede wszystkim łączy wewnętrzne 
oraz zewnętrzne skrajności: jest bowiem zarówno synem króla i królem Teb, 
jak i porzuconym dzieckiem oraz obcym, który przybywa spoza granic mia-
sta (por. KO, 39–40; GS, 82; I6, 12). 

Również fi nał mitu, który standardowo zawiera kolektywne morderstwo 
ofi ary, został poddany krystalizacji usuwającej ten element. Girard konklu-
duje zatem, że:

W micie Edypa nie ma przemocy fi zycznej, nie ma tłumu, a bohater nie zostaje zabity. 
Ale król, który go zastępuje, wypędza go z Teb. Obywatele są jednomyślni w swoim 
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przerażonym odrzuceniu Edypa, a Kreon działa w imieniu zbiorowości, kiedy wydaje 
wyrok na Edypa (GS, 81). 

Kara, jaka spotyka bohatera, ma zatem charakter legalny i prawnie usank-
cjonowany, niemniej opiera się na iluzji, której ulegają wszyscy mieszkańcy Teb. 

Girard wskazuje także, iż autentycznym przeżytkiem archaicznego sacrum 
jest obecny w micie bóg Apollon. Jego postać podlega skrajnym przemianom, 
które zawierają ślady pierwotnej ambiwalencji:

To ów bóg miał zesłać epidemię i ukarać tych, którzy w swoich murach dają schronie-
nie odrażającemu kryminaliście, ojcobójcy i kazirodczemu synowi. Także Apollon na 
początku musi być jedynie „demonem dżumy”. Ale kiedy tylko Edyp zostaje wygnany, 
Teby wracają do zdrowia. Apollon nagrodził posłuszeństwo Tebańczyków i skończył 
z szantażem, który odtąd stał się bezprzedmiotowy. A zważywszy na to, że to sam 
Apollon jest dżumą, wystarczyło tylko, żeby się oddalił (WSZ, 79–80; por. KO, 71, 90; 
DB, 147). 

Jeden i ten sam bóg zsyła zarazę oraz przynosi uzdrowienie, ponieważ jest 
sprawcą tego, co najgorsze i najlepsze zarazem. 

1.2. Tragedia

Lektura tragedii Sofoklesa, jaką proponuje Girard, wyraźnie koncentruje się 
wokół dialogów, które Edyp przeprowadza z Kreonem i Tejrezjaszem. Dopie-
ro wyniki tej analizy pozwalają na poszerzenie zakresu dociekań o kolejne 
elementy dramatu. Z perspektywy konfl iktu między głównymi postaciami 
Girard interpretuje zatem kwestię pojawiającej się w Tebach zarazy, wydarze-
nia związane z dzieciństwem i młodością Edypa oraz fi nał jego królewskiej 
kariery. 

1.2.1. Sobowtóry

Kreon pierwotnie unika konfrontacji z władcą, ponieważ zamiar zawłaszcze-
nia jego prestiżu jest mu obcy (por. OU, 69). Dopiero kiedy uniesiony gnie-
wem Edyp zarzuci mu spisek i zamiar przejęcia władzy, Kreon zostaje wciąg-
nięty w spór. Girard zaznacza, iż błąd króla polegał na wyjawieniu własnego 
pragnienia, dotyczącego nieustannego sprawowania władzy. Dlatego:

Edyp, można by rzec, projektuje swoje pragnienie na Innego, ale pragnienie Innego 
jest z powodu projekcji nie mniej realne. Jest niezaprzeczalne, iż Kreon pożąda tro-
nu. Zajmował go krótko przedtem i zajmie go wkrótce znowu. (…) Konfl ikt mię-
dzy Edypem a Kreonem nie wynika z konkretnych różnic. Pozostaje zakorzeniony 
w tym samym pragnieniu, zawsze skierowanym w stronę tych samych obiektów 
(OU, 33–34).
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Sofokles podkreśla „braterskie” podobieństwo obu antagonistów za po-
mocą odpowiedniej charakterystyki. Kreon – podobnie jak Jokasta – jest for-
malnie o wiele starszy od Edypa, a jednak różnica wieku (i zakresu doświad-
czenia) między nimi w tragedii zostaje zniesiona (por. OU, 34, 78). 

Drugi konfl ikt też powoduje ujednolicenie, które jednak dokonuje się 
w sposób o wiele gwałtowniejszy. Chór, zapowiadając przyjście Tejrezjasza, 
wskazuje wprawdzie na jego wyjątkową pozycję, którą Edyp potwierdza przy 
powitaniu, ale wróżbita natychmiast rozpoznaje sytuację, w jakiej się znalazł. 
Żałuje zatem swojego przybycia, ponieważ zdaje sobie sprawę, iż gniew króla 
doprowadzi do nieuchronnej konfrontacji (por. SP1, 98–99, 100–101). 

Jej istota polega na obustronnym – przypominającym wymianę ciosów 
– oskarżaniu. Wobec milczącego proroka Edyp pierwszy rzuca na niego po-
dejrzenie o spisek przeciwko Lajosowi. Odpowiedzią jest kontroskarżenie, 
w którym Tejrezjasz podważa niewinność króla i przypisuje ją sobie. Girard 
podkreśla zatem, iż riposta wieszczka nie jest tylko powtórzeniem tego, co 
już zostało skierowane pod jego adresem, jest zarazem zakwestionowaniem 
pozycji, z której pierwotne pomówienie zostało sformułowane (por. SP1, 99–
100; OU, 82–83).

Tejrezjasz dostrzega więc tożsamość między oskarżającym a oskarżanym, 
ale – wbrew zapewnieniom chóru – źródło tego poznania nie jest zewnętrzne 
wobec konfl iktowej sytuacji. Sam prorok stwierdza ten fakt, odpowiadając na 
pytanie króla:

Edyp:
Któż prawdy cię wyuczył? Przecie nie twa sztuka.
Tejrezjasz:
Ty sam, bo wbrew mej woli do słów mnie nagliłeś (w. 357–358)181. 

Girard zaznacza zatem, iż Tejrezjasz:

Nie twierdzi, że utrzymuje jakiś sekret, jakąś prawdę długo posiadaną i nagromadzo-
ną. To z samego konfl iktu prawda się wyłania i to konfl ikt czyni ją kłamstwem, żywiąc 
się nią. Prorok został wciągnięty w wir wbrew swej woli (OU, 40; por. OU, 83; SP1, 99).

Dialektyka prawdy i fałszu polega na tym, że Tejrezjasz dostrzega prawdę 
o Edypie, którą starannie oddziela od siebie, popadając w złudzenie. Sofo-
kles podkreśla symetrię obu adwersarzy nie tylko równomiernie rozkłada-
jąc wyniki ich poznania oraz ignorancji. Analogiczna jest także ich metoda 
postępowania, która opiera się na bezpośrednim dociekaniu: w obu bowiem 
przypadkach wiedza wynika z wzajemnej interakcji, a nie z tego, co wzglę-
dem niej zewnętrzne. 

181 W ten sposób odsyłam do: Sofokles, Król Edyp. Przeł. K.  Morawski [w:] Ajschylos,
Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej. Wybór i oprac. S. Stabryła. Kraków 1989. 
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Antagoniści nie są świadomi tego mechanizmu, dlatego każdy buduje dy-
stans w stosunku do przeciwnika. Edyp pozuje na racjonalnego krytyka, dla 
którego nauka nie ma nic wspólnego z religią; Tejrezjasz natomiast broni jej, 
podając się za rzecznika wyroczni. Ta pozorna różnica, która nadaje konfl ik-
towi charakter obustronnej demistyfi kacji, ujawnia jednak tożsamość prze-
ciwników. Girard stwierdza zatem, iż:

Zawsze poprzedzani przez tę samą historię, zawsze kierowani przez to samo pragnie-
nie, dwaj partnerzy dochodzą wspólnie do pseudorozwiązań. Wszystko, co Tejrezjasz 
– zachęcony przez Edypa – myśli o sobie, Edyp – zachęcony przez Tejrezjasza – także 
przypisuje sobie. Nie ma większego znaczenia, czy jeden z nich identyfi kuje się z tra-
dycją, a inny z postępem. Tejrezjasz ukryty w swoich wyroczniach a Edyp dumny ze 
swego sceptycyzmu – oni obaj wykrzykują te same martwe prawdy (OU, 84; por. OU, 
39; SP1, 67). 

Symetria tego sporu, w którym argumenty dwóch przywódców stają się 
funkcją ich nienawiści, zostaje potwierdzona przez chór:

Nam mowa starca wydała się gniewną, 
I twoja także, Edypie (w. 404–405).

Girard jest zatem przekonany, że gwałtowne reakcje nie są wyłącznie ce-
chą Edypa. Gniew udziela się wszystkim uczestnikom, intensyfi kując efekty 
wzajemności, która pozostaje wyraźna nawet wtedy, gdy nie jest – ze wzglę-
dów scenicznych – równoczesna (por. SP1, 97; OU, 64, 70). 

Porównując oba te konfl ikty, Girard zauważa, iż zwiększający się poziom 
agresji przynosi także poszerzenie zakresu poznania. Ani Kreon, ani Edyp 
nie wiedzą, kim są naprawdę względem siebie; natomiast w trakcie drugiej 
polemiki wrogie zamiary obu przeciwników zostają odsłonięte, czyniąc 
z nich identycznych uzurpatorów do królewskiego tronu. Jednakże wzrasta-
jąca świadomość zagrożenia nie prowadzi do zażegnania sporu, gdyż każdy 
z uczestników jest przekonany o winie – i koniecznej karze – drugiego (por. 
SP1, 113; OU, 38–39, 78).

1.2.1.1. Ojciec i syn

Girard zaznacza (por. OU, 34, 79), że uchwycenie symetrii w relacjach mię-
dzy Edypem a Lajosem wymaga zestawienia wielu rozproszonych epizodów. 
To, co dzieje się w różnym czasie i przestrzeni – w Tebach i Koryncie – trze-
ba zatem połączyć w spójną sekwencję zdarzeń, przedstawiającą dzieciństwo 
i wczesną młodość Edypa. 

Przepowiednia, która została skierowana do Lajosa, pochodzi od jego 
własnego ojca, a jej sens Girard interpretuje w kategoriach ostrzeżenia przed 
mimetycznymi skłonnościami, jakie syn zawsze przejawia w stosunku do 
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swego ojca. Uprzedzając zapowiedzianą rywalizację, Lajos pierwszy stosuje 
wobec Edypa przemoc, która jedynie przypadkowo nie uśmierca go, chociaż 
naznacza jego egzystencję. 

Uciekając od Lajosa, Edyp trafi a do Polybosa, króla Koryntu. Przybrany 
ojciec jest wzorem, którego imitowanie nie prowadzi syna do konfl iktu. Od-
ległość między Tebami a Koryntem, jak podkreśla Girard (por. OU, 31, 73), 
oznacza spokój, jakim charakteryzuje się dzieciństwo; oznacza zatem „okres 
utajenia”, zgodnie ze wspomnieniami samego bohatera:

Polybie! Moja rzekoma macierzy,
Koryncie! Czemuż dla złego osłony,
Mnie w pozłociste przybrano tam strzępy (w. 1394–1396).

Uciekając z Koryntu pod wpływem przepowiedni, Edyp zamierza unik-
nąć rywalizacji. Intencja jest szczera, ale sztuczna, ponieważ zmiana otocze-
nia nie prowadzi automatycznie do uzdrowienia relacji z innymi (por. OU, 
30). Dlatego nieznajomy, który sprowokował konfl ikt, zostanie – według ofi -
cjalnej wersji – natychmiast pokonany przez Edypa. 

Podwójny ruch z Teb do Koryntu i z Koryntu do Teb rozkłada to, co pier-
wotnie stanowi jedno zjawisko, jakim jest odpychanie i przyciąganie wzbu-
dzane przez rywala. Egzystencja Edypa jest bowiem naznaczona przez prze-
szkodę, która staje się dla niego złudnym symbolem tego, co w osobie ojca 
najważniejsze. Girard stwierdza zatem, iż: 

Tak szybko, jak szybko Edyp wykrywa przeszkodę – np. tego obcego blokującego mu 
jego drogę – on myśli, że słyszy tajemniczy wyrok potępiający go; on myśli, że do-
strzega za tą przeszkodą sekretną ścieżkę ojcowskiego bytu. Dobra mężczyzny, który 
przez przypadek staje na drodze – jego tron i jego żona – osiągają sakramentalny 
status. One stają się jednym, jedynym tronem i jedną, jedyną żoną: Tebami i Jokastą 
(OU, 66; por. OU, 29).

Sofokles, konstruując opóźnione rozpoznanie, podkreśla, że pierwotnie 
w pobliżu Teb dokonuje się konfrontacja między rywalami, z których jeden 
dysponuje tym, czego pragnie drugi:

W spotkaniu Edypa i Lajosa na rozwidleniu dróg nie ma najpierw ojca, ani króla; jest 
tylko gest nieznajomego, który zagradza bohaterowi drogę, następnie pragnienie za-
dania ciosu, pragnienie ogarniające nieznajomego, kierujące wszystko w stronę tronu 
i małżonki, czyli obiektów należących do gwałtownika. Jest wreszcie identyfi kacja gwał-
townika jako ojca i króla. Inaczej mówiąc, to przemoc nadaje wartość obiektom będą-
cym własnością gwałtownika. Nie jest tak, iż Lajos jest gwałtownikiem, ponieważ jest 
ojcem; Lajos uchodzi za ojca i króla, gdyż jest gwałtownikiem (SP1, 200; por. SP1, 205).

Podobieństwo obu postaci staje się doskonałe, kiedy Edyp obejmuje tron 
w Tebach. Jest nieopanowany i podejrzliwy dokładnie tak, jak wcześniej La-
jos. Nowy król też szuka spisku oraz tego, kto pozbawi go władzy. 
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Jeśli relacja Edypa i Lajosa okazuje się symetryczna i wymienna182, to
– konkluduje Girard – oznacza, iż u Sofoklesa nie ma ani prawdziwego ojca, 
ani legalnego króla. Wszyscy mężczyźni stają się „wrogimi braćmi”, których 
status zależy od intensyfi kacji przemocy, jakiej są w stanie dokonać. 

W kontekście „złej” wzajemności, jaka panuje między postaciami, na-
leży również ująć mechanizm przemienności losu. Pozostaje on widoczny 
szczególnie w egzystencji Edypa, który będąc dzieckiem Fortuny, doświad-
cza spektakularnych wzlotów i upadków. Brak jednej, ustabilizowanej pozy-
cji ujawnia się w trakcie dociekania dotyczącego narodzin: bohater nie wie 
bowiem, czy jego pochodzenie czyni go królem, czy niewolnikiem. Zmiany 
w jego położeniu są jednak funkcją konfl iktu, w jaki popada on z Innym (La-
josem, Kreonem, Tejrezjaszem); są zatem etapem, w którym aktualnie znaj-
duje się symetryczny układ (por. SP1, 207; OU 70–71).

1.2.2. Zaraza 

Tragedia wprowadza od początku problem zarazy, która nawiedza Teby, siejąc 
w mieście spustoszenie. Ścisły paralelizm między plagą a konfl iktami, w jakie 
uwikłani są bohaterowie, jest wyraźny. Girard (por. SP1, 106; OU, 77; D4, 
592) zwraca uwagę, że chór zestawia zarazę w Tebach z rozłamem panującym 
wśród elity. Prosząc Kreona i Edypa o wzajemną zgodę, stwierdza bowiem: 

Drżę, iż do nieszczęść, co trapią tę ziemię, 
Nowych klęsk przydacie brzemię (w. 663–664).

Jeśli jednak związek między tymi zjawiskami uzna się za nierozerwalny, 
a nawet tożsamy (por. DB, 107), wówczas możliwe okaże się ich logiczne od-
wrócenie. Wprawdzie Sofokles sugeruje, że spory są konsekwencją panują-
cej zarazy, jednak, jak podkreśla Girard (por. OU, 43), między tą zależnością 
należy dokonać inwersji, zgodnie z którą to wzajemne konfl ikty wywołały 
zaburzenia panujące w mieście. 

To nie utrata pobożności – jak zapewnia chór – jest przyczyną nieszczęść, 
ponieważ instytucje religijne nadal mają decydujący głos w Tebach. Jeśli za-
tem panuje anarchia, religijny kryzys, to dlatego, że prestiż władcy – jako 
ojca, króla i proroka – został zniszczony w trakcie polemicznych starć (por. 
SP1, 67–68; OU, 42–43, 76–77).

182 Girard stwierdza (por. OU, 32, 69, 79–80), że efekty symetrii są dodatkowo sygnali-
zowane za pomocą symboli. Imię Labdakosa – dziadka Edypa – znaczy „kulawy”, a takim 
właśnie staje się sam bohater w wyniku ojcowskiej decyzji. Jego specyfi czny chód sugeruje, 
iż będzie potykał się o przeszkodę – o pragnienie ojca, pragnienie uzurpatora – która zawsze 
go odrzuci i do której będzie wracał. Na tym polega „dziedzictwo” męskiej linii Labdakidów. 
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Dopiero dzięki temu założeniu czytelne stają się metafory zarazy, którymi 
posługuje się chór. Brak plonów oraz nowych urodzeń oznacza bezpłodność 
na poziomie biologicznym, co oznacza również jałowy charakter symetrycz-
nych opozycji, które nie przynoszą żadnych rozwiązań (por. OU, 43). Nato-
miast w metaforze samej zarazy ukryty został zarówno błyskawiczny sposób 
rozprzestrzeniania się konfl iktów, jak i też ich uniwersalny charakter, jaki wy-
wołuje bierność i brak poczucia zbiorowej odpowiedzialności (por. KO, 39; 
DB 144–145; OU, 72, 85). 

1.2.3. Ekspulsja 

Panujący w mieście i królewskim pałacu chaos mógłby zostać zażegnany za 
pomocą metod rytualnych, w ramach których dokona się złożenie zwierzę-
cej ofi ary. Jednakże Edyp od początku odrzuca takie rozwiązanie, domagając 
się śledztwa, jakie w sposób obiektywny i sprawiedliwy wskazałoby winnego. 
Takie postępowanie sugeruje, że Sofokles umieszcza akcję dramatu w obrębie 
kryzysu ofi arniczego, który powoduje, iż religijne środki niwelowania kon-
fl iktów utraciły swą skuteczność (por. OU, 47,52). 

Uwolnienie miasta dokona się zatem w wyniku ekspulsji, której przedmio-
tem będzie jeden z bohaterów. Jej istotę dramaturg odsłania zanim jeszcze na-
gromadzone zostaną „dowody” przeciwko Edypowi. Decydująca konfronta-
cja polega na przekonaniu większości – reprezentowanej przez chór (por. SG, 
85) – że usunięcie odpowiedniego antagonisty wywoła oczyszczający skutek. 
W tym pojedynku Kreon zyskuje ewidentną przewagę nad Edypem, który sam 
zamierzał usunąć niebezpiecznego rywala. Jednakże chór opowiedział się po 
stronie brata Jokasty, więc król natychmiast orientuje się, do czego prowadzi 
zaniechanie własnej decyzji. Zwracając się bowiem do chóru, stwierdza: 

Wiesz ty, iż tego żądając ode mnie,
Żądasz mej śmierci i mego wygnania (w. 657–658).

Edyp wie, że jeśli oszczędzi przeciwnika, sam będzie musiał zająć jego 
miejsce. Zgadza się zatem niechętnie, przepowiadając swój los:

Niech więc on idzie, choćbym i ze szczętem
Miał zginąć albo z hańbą być wygnanym (w. 665–666).

Wybór jest więc w tym sensie arbitralny, że polega na selekcji tego, kto 
nieoczekiwanie okazał się słabszy w najważniejszym starciu, uginając się pod 
presją (por. SP1, 103; OU, 63, 86; D, 44–45)183. 

183 W nieco innym kierunku zmierza komentarz M. Anspacha, który sądzi, iż Edyp celo-
wo zamierza przerwać w ten sposób mityczne koło zemsty. Rezygnuje zatem z przysługującego 
mu prawa do odwetu, będąc świadomy, jakie spotkają go za tę decyzję konsekwencje (por. 
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Dotąd oskarżenie dotyczące morderstwa Lajosa krążyło między trzema 
antagonistami i żaden z nich nie zgromadził przekonujących dowodów włas-
nej niewinności. Skoro jednak król został już „wytypowany”, okazuje się, że 
to wersja jego zwycięzców – Kreona i Tejrezjasza – uzyska niepodważalny 
status. Dlatego ostateczna konkluzja dociekań Edypa musi zgadzać się z prze-
kazem mitycznym, który przypisuje mu pełną odpowiedzialność (por. SP1, 
101–102, 108; OU, 75, 84).

Girard podkreśla (por. SP1, 104–106; DB, 107), że znaczenie oskarżeń 
pozostaje w ścisłym związku z zarazą panującą w Tebach. Jeśli bowiem pla-
ga polega na rozprzestrzenianiu się konfl iktów, wówczas ten, kto stanie się 
za to odpowiedzialny, musi swoim postępowaniem realizować samą istotę 
zakażenia. Ojcobójstwo i królobójstwo polega na zredukowaniu wszelkiej 
– rodzinnej i społecznej – hierarchii do opozycyjnego układu, jaki panuje 
między antagonistami. Ktoś, kto tego dokonał, wszędzie będzie wprowadzał 
symetryczne podwojenia. Zaraźliwy charakter działań Edypa ujawnia kazi-
rodztwo, które prowadzi do zaniku najbardziej elementarnych dystynkcji. 
Sofokles wskazuje na ten aspekt za pomocą sprzecznych określeń dotyczą-
cych króla, jakie padają z ust Tejrezjasza:

I wyjdzie na jaw, że z dziećmi obcował,
Własnymi, jak brat i ojciec, że matki
Synem i mężem był, wreszcie rodzica 
Współsiewcą w łożu i razem mordercą (w. 457–460).

Paradoksalna sytuacja Edypa polega na tym, że zgodnie z oskarżeniami 
doprowadził on do zaniku kulturowych barier, stając się tym samym wyjąt-
kiem na tle całej społeczności. Girard stwierdza zatem, iż:

Zbrodnie Edypa oznaczają koniec wszelkich różnic, ale przez fakt przypisania ich 
konkretnemu człowiekowi, stają się one nową różnicą – monstrualnością samego 
Edypa. Zamiast dotyczyć wszystkich lub nikogo, stają się sprawą jednostki (SP1, 105; 
por. KO, 41). 

Potworny charakter postępowania bohatera powoduje, że wszyscy z prze-
rażeniem odwracają się od niego. To dzięki temu dystansowi, który wkrótce 
zmieni się w wykluczenie ze wspólnoty, różnica zostaje odbudowana i umoc-
niona (por. OU, 46, 85).

Girard wskazuje na istotną dwuznaczność, jaka pojawia się w zakończe-
niu tragedii, kiedy Edyp rozpoznaje własną winę i sam domaga się wypę-
dzenia z Teb. Z jednej strony bowiem, Sofokles potwierdza tu oczyszczające 
działanie kozła ofi arnego, którego wspólne usunięcie prowadzi do uzdrowie-

M.R. Anspach, Introduction [w:] R. Girard, Oedipus Unbound. Selected Writings on Rivalry and 
Desire. Ed. M.R. Anspach. Stanford 2004, s. xxx–xxxi). 
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nia. Jest to zaś możliwe tylko przy założeniu, iż cała odpowiedzialność za za-
razę spada wyłącznie na Edypa (por. SP1, 107–108; OU, 60; DV, 487). Girard 
podkreśla, że mechanizm przeniesienia pozostaje w tragedii ukryty, zgodnie 
zresztą ze swoją prawdziwą naturą. Dlatego: 

Edyp jest kozłem ofi arnym w najpełniejszym sensie, ponieważ on nigdy nie został ofi -
cjalnie przeznaczony do tej roli (DB, 146). 

Z drugiej strony natomiast, analizując dokładniej nastawienie Sofokle-
sa, należy stwierdzić, że kwestionuje on zasadność takiego procederu. Jeśli 
bowiem cała sztuka jest, jak stwierdza Girard (por. SP1, 108), polowaniem 
na kozła ofi arnego, to w jego wytypowaniu odsłonięty zostaje ważny ele-
ment. Fakt, że Edyp najpierw oskarża Innego, a następnie sam przyznaje się 
do tej winy, oznacza bowiem, iż różnica między oskarżającym a oskarżanym 
zostaje zniesiona. 

Edyp rozpoznaje siebie w tym Innym – winowajcy, którego szukał wszędzie z dala od 
siebie. Edyp odkrywa prawdę mitu, odkrywając swoją własną prawdę. (…) Ponieważ 
jedyną kwestią jest już nic innego jak identyczność Ja oraz Innego (OU, 48; por. OU, 
54–55). 

Jeśli zatem każdy antagonista jest tożsamy z każdym, to wybór „tego jed-
nego” zawsze będzie arbitralny, pozbawiony przekonujących racji. Każdy bo-
wiem jest w tym samym stopniu odpowiedzialny za plagę konfl iktów, ponie-
waż każdy bierze w nich udział. 

1.3. Glosa Goodharta

Uwagi interpretacyjne, które Królowi Edypowi poświęcił Sandor Goodhart184, 
stanowią istotne uzupełnienie dociekań Girarda. Goodhart wychodzi bo-
wiem z założenia, że uzasadnienie mimetycznego ujęcia tragicznych konfl ik-
tów wymaga dokładniejszych analiz dotyczących statusu mitycznych oskar-
żeń, jakie pojawiają się w tragedii Sofoklesa. 

Z tego względu uwaga zostaje skoncentrowana na prowadzonym przez 
Edypa dochodzeniu. Pomimo że padły już kluczowe zarzuty, król dostrzega 
ostatnią możliwość ich obalenia. Istnieje bowiem jedyny świadek morder-
stwa Lajosa, który – jak przypomina Jokasta – sądzi, że w wydarzeniu tym 
uczestniczyła pewna liczba osób. Jeśli zatem potwierdzi on swoje zeznanie, 
wówczas, jak zauważa Edyp:

184 S. Goodhart, Oedipus and Laius’s Many Murderers [w:] Sacrifi cing Commentary. Read-
ing the End of Literature. Baltimore–London 1996. 
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(...) to nie ja zabójcą. 
Jeden i wielu, to przecież nie równym (w. 842–843). 

Jednakże zanim stawi się on przed królem, do pałacu przybywa inny po-
słaniec. Przynosi on nie tylko aktualne wiadomości z Koryntu, lecz także 
informacje dotyczące dzieciństwa Edypa i jego związków z Lajosem. Kiedy 
zatem pojawia się ów długo oczekiwany świadek, król w rozmowie z nim nie 
wraca do tematu morderstwa, koncentrując się na uzyskaniu dodatkowych 
szczegółów o swym pochodzeniu. Zakłada zatem, iż stary sługa Lajosa nie 
potwierdzi pierwotnej wersji o zbiorowym zabójstwie. 

W wyniku zebranych w ten sposób dowodów Edyp przyznaje się do mi-
tycznej winy. Goodhart podkreśla, że Sofokles zostawił bohaterowi szansę 
ocalenia, z której ten ewidentnie nie skorzystał. Dlatego: 

jeśli śledzimy dokładnie rozwój sztuki, okazuje się, iż skupia ona uwagę na geście 
Edypa, który przywłaszcza sobie mit, a nie na samym micie. Mityczny wzorzec zostaje 
zatem objawiony tylko wtedy, jeśli postępujemy jak Edyp w czytaniu mitu a priori, 
w podstawianiu tego, czego nie widzimy, za to, co widzimy185. 

O tym, że Sofokles nie traktuje mitycznego przesłania a priori, świadczy 
nie tylko milczenie jedynego świadka. Gdyby ta luka pozostawała odseparo-
wana, można by dopatrywać się w niej co najwyżej zabiegu formalnego186. 
Obecność wielu morderców zostaje jednak wprowadzona już na początku 
tragedii, kiedy Kreon przynosi z Delf słowa wyroczni (w. 106–107; 122–123), 
które następnie potwierdza chór (w. 292) i Jokasta (w. 715).

Goodhart zauważa, że istnieją trzy kontrargumenty sugerujące, iż Sofo-
kles nie opowiada się za takim wariantem. Edyp, wydając swój dekret, wspo-
mina o jednym mordercy, który miałby się ujawnić (w. 216–275). Tejrezjasz 
tylko zarzuca królowi ojcobójstwo; a on, przypominając sobie scenę na roz-
drożu, potwierdza brak innych osób poza nim. 

W pierwszym przypadku jest oczywiste, iż wystąpienie Edypa zostało skie-
rowane przeciwko Kreonowi, który jako następca Lajosa nie doprowadził do 
wyjaśnienia okoliczności jego śmierci. Edyp podejrzewa nawet istnienie spisku 
o szerszym zasięgu, gdyż bez pomocy innych niemożliwe byłoby przeprowa-

185 Ibidem, s. 15–16. 
186 W ten sposób ujmuje tę kwestię większość badaczy greckiej tragedii. Poza przykłada-

mi wymienionymi przez Goodharta warto przytoczyć stwierdzenie A. Lesky’ego: „Edyp (…) 
widzi, że człowiek, po którego posłał, właśnie nadchodzi. Co charakterystyczne dla niezwykłej 
gęstości struktury dramatycznej – jest on zapowiedziany tylko jako pasterz Lajosa, nie wspo-
mina się natomiast, że kiedyś był w jego orszaku na rozstajach. Tak więc kwestia Edypowego 
ojcobójstwa została tu zupełnie pominięta; zostanie ono ujawnione dopiero razem z kazirodz-
twem” (A. Lesky, Tragedia grecka. Przeł. M. Weiner. Kraków 2006, s. 254). 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   221Zalewski Zrodlo 2 indd 221 2015-10-23   15:10:252015-10-23 15:10:25



222

dzenie morderczego planu. Dlatego w uniesieniu obejmuje swoim dekretem 
także tych, którzy mogliby ukrywać zabójcę, będąc jego mocodawcami. 

Tejrezjasz nie wie więcej niż Kreon, któremu Apollo przekazał przesłanie 
o wielu mordercach. Jeśli zatem wróżbita modyfi kuje przekaz wyroczni, dzie-
je się to w wyniku polemiki z królem, który sam go oskarża o udział w spisku. 

Wspomnienie Edypa z wypadków, jakie zaistniały na rozdrożu, także nie 
przesądza o winie. Jest ono bowiem pełne nieścisłości, zwłaszcza w porówna-
niu ze sprawozdaniem królowej, która uczyniła wszystko, aby zasięgnąć jak 
najwięcej informacji o swoim zmarłym mężu. Jokasta precyzyjnie lokalizuje 
miejsce zbrodni, a Edyp tylko powtarza po niej tę informację; ona stwierdza, 
iż Lajos był w otoczeniu pięciu dworzan, on wymienia jedynie trzech; wresz-
cie – ona twierdzi, iż jeden z nich ocalał, on natomiast jest przekonany, że 
zabił także pozostałych (w. 811). 

Najważniejsza pozostaje jednak konkluzja ich wspólnej rozmowy. Edyp 
stwierdza bowiem, że o wszystkim zdecyduje zeznanie tego, który przeżył 
masakrę. On jest świadkiem koronnym w tym dochodzeniu; świadkiem, któ-
ry nigdy nie zostanie zapytany o przebieg tamtych wydarzeń187. 

Goodhart stwierdza zatem, iż proces, który przedstawił Sofokles, celowo 
ma charakter poszlakowy i nie daje żadnej pewności dotyczącej stawianych 
zarzutów188. W konkluzji prowadzi to nie tylko do uniewinnienia Edypa – 
który skazuje siebie na własne życzenie, arbitralnie akceptując zmodyfi kowa-
ną wersję wyroczni – ale do kolejnych podejrzeń. Jeśli Sofokles uporczywie 
podkreśla, że zabójców władcy było wielu, oznacza to, iż Król Edyp aluzyjnie 

187 Zawartość ewentualnych zeznań starego sługi nie jest jednak oczywista. P.T.  Koper 
przekonuje, że na podstawie wspomnienia Jokasty, zgodnie z którym natychmiast po mor-
derstwie sługa poprosił o przeniesienie na odległe pastwisko (w. 758–764), można więc zasad-
nie utrzymywać, iż rozpoznał on w nowym królu – Edypie – uprzedniego zbrodniarza (por. 
P.T. Koper, Myth and Investigation in Oedipus Rex. „Contagion. Journal of Violence, Mimesis 
and Culture” 2006, vol. 12–13, s. 89–90). 

188 Dodatkowym argumentem, jaki przemawia za taką tezą, jest redukcja liczby świadków 
z czterech do dwóch. Dlatego obaj posłańcy pełnią w Królu Edypie podwójną funkcję, która 
narusza zasady prawdopodobieństwa (por. A. Lesky, op. cit., s. 256; O. Taplin, Tragedia grecka 
w działaniu. Przeł. A. Wojtasik. Kraków 2004, s. 242). Ponadto – jak zauważa Anspach – ich 
zeznania dotyczące dzieciństwa Edypa też nie są wiarygodne. Posłaniec z Koryntu nie jest bo-
wiem ofi cjalnym przedstawicielem królestwa, ale plotkarzem liczącym na nagrody od przyszłe-
go króla. Wiadomości, które ten świadek przynosi, obiektywnie nie są rozstrzygające: z faktu, iż 
mąż Jokaty kuleje oraz że Lajos, porzucając syna, przekuł mu stopy, nie wynika jeszcze, że mąż 
Jokasty jest jej synem. Natomiast drugi świadek – stary sługa – uzależnia wartość swojego ze-
znania od prawdziwości pierwszego (w. 1179–1180). Anspach podkreśla ponadto znamienne 
odwrócenie w rozumowaniu Edypa, który nie udowadnia ojcobójstwa, wyprowadzając z nie-
go kazirodztwo, ale „udowadnia” swoje kazirodztwo, z którego wynika ojcobójstwo. Postępo-
wanie takie zostało dostosowane do logiki mitu, którą Edyp się kieruje (por. M.R. Anspach, 
op. cit., s. xxi–xxii). 
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odsyła do mechanizmu kozła ofi arnego, który sekretnie funkcjonuje w obrę-
bie polis i samej polityki. 

Girard (por. D, 45; I2, 223; PK, 110; DO, 87; KO, 179–180) aprobuje ten 
wniosek, zauważając przy tym dwukrotne powtórzenie ekspulsji króla. Naj-
pierw jej obiektem został Lajos, a następnie Edyp, który okazuje się zbyt do-
ciekliwy w kwestii poprzedniego linczu. Dlatego na początku tragedii tytuło-
wy bohater właściwie określa swoją pozycję, stwierdzając: 

moja dusza za mnie, za was jęczy,
za miasto całe… (w. 63–64). 

Natomiast w cytowanej już (por. w. 842–843) rozmowie z Jokastą, wy-
raźnie (i z nadzieją) Edyp zauważa, że nie istnieje żadna tożsamość między 
jednostką a społecznością. Oba stwierdzenia przeczą sobie, ponieważ pre-
zentują odmienne interpretacje tego samego zjawiska. Jak bowiem konklu-
duje Girard: 

Godząc się na objęcie królestwa, człowiek zawsze ryzykuje, iż stanie się kozłem ofi ar-
nym, i właśnie to implicite stwierdza Edyp w pierwszej frazie. Gdy nadszedł moment 
podjęcia decyzji, Edyp w pierwszej chwili stara się uchylić, lecz w końcu musi ulec 
(D, 45). 

1.4. Uwagi 

Paolo Pucci189 zauważa, iż pojęcie kozła ofi arnego pojawia się wprawdzie 
w Królu Edypie, ale jedynie w początkowych partiach, kiedy konieczne jest 
rytualne wypędzenie tego, kto zabił Lajosa. Jednakże w miarę jak zbliża się 
moment identyfi kacji Edypa z owym mordercą, kwestia zarazy oraz sposo-
bów jej zwalczenia zostaje usunięta, a problem religijnego oczyszczenia znika 
z treści dramatu.

Decydujący argument znajduje się w zakończeniu tragedii. Gdyby Edyp 
był kozłem ofi arnym – w znaczeniu pharmakos – zostałby wypędzony z mia-
sta, dokładnie tak jak sam domaga się tego od nowego władcy. Tylko na pod-
stawie innej tragedii – Edypa w Kolonie – można twierdzić, że taka ekspulsja 
rzeczywiście nastąpiła. Natomiast w ostatniej scenie Króla Edypa tytułowy 
bohater wraca do pałacu, w którym będzie oczekiwał na ostateczny werdykt. 

Pucci dodaje ponadto, że dokładna analiza tego fragmentu pokazuje zu-
pełnie inny obraz Edypa, który doświadcza nie tylko przerażającego poni-
żenia, lecz także – dzięki swemu cierpieniu – zbliża się do sacrum. Staje się 
autentycznym synem wyroczni, dlatego, jak sam stwierdza (w. 1456–1458), 
na wyganianiu nic nie będzie go w stanie zniszczyć. Jednakże Sofokles mini-

189 P. Pucci, Th e Tragic Pharmakos of the Oedipus Rex. „Helios” 1990, nr 1. 
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malizuje rezultaty tej metamorfozy, gdyż powrót Edypa do dawnego domu 
nie oznacza ani potępienia, ani wywyższenia. 

W konkluzji autor stwierdza, że: 

tragiczny pharmakon może być jedynie wyczuwalny; kozła ofi arnego można się tylko 
domyślać dzięki tej transgresji, ale ona w rzeczywistości nie może dojść do skutku. 
Pojawia się ona wyłącznie w transferze do nowej sztuki, w obrębie instytucji tragedii, 
w niekończącej się artykulacji języka. To ten niekończący się koniec czyni Króla Edy-
pa wybitnie tragicznym190. 

Nieporozumienia między autorami wynikają z faktu, że odmiennie ro-
zumieją oni termin „kozła ofi arnego”. Pucci ujmuje go w kategoriach rytual-
nych i dlatego domaga się dokładnego odtworzenia w dramacie religijnego 
scenariusza, natomiast dla Girarda pojęcie to oznacza mechaniczny i skrywa-
ny za innymi racjami proces selekcji „winnego”191. 

Różnica między kozłem ofi arnym w tekście (Pucci) a kozłem ofi arnym 
tekstu (Girard) jest zasadnicza, ponieważ moment ofi arniczy w obu sytua-
cjach jest odmiennie konstytuowany. W pierwszym przypadku rzeczywiście 
konieczna byłaby scena wygnania albo nawet linczu, natomiast w drugim 
wystarczy, że domniemane zbrodnie jednostki zyskają niepodważalny sta-
tus. W tragedii Sofoklesa moment ten jest szczególnie wyeksponowany, po-
nieważ pierwszą osobą, która stwierdza winę, jest sam Edyp. 

Pucci twierdzi ponadto, że pełna realizacja obrzędowego schematu wy-
maga nie tylko usunięcia ofi ary, lecz także prezentacji jego dobroczynnych 
rezultatów. Jednakże scena, która kończy się powrotem Edypa do pałacu, 
zawiera wyraźne znaki restytucji porządku. Bohater kończy bowiem swoje 
panowanie, a władcą zostaje Kreon; ponadto wymowny gest odłączenia od 
córek, nad którymi opieka powierzona zostaje nowemu królowi, oznacza, iż 
Edyp nie jest już ich ojcem. W ten sposób w osobie Kreona przywrócona 
zostaje różnica między władcą a poddanymi oraz między ojcem a dziećmi. 

190 Ibidem, s. 48–49. Do podobnej konkluzji dochodzi także R.W. Rix w trakcie polemiki 
z Girardem i Goodhartem (por. R.W. Rix, Was Oedipus Framed? „Orbis Litterarum” 1999, nr 
54, s. 140–142). Jeszcze bardziej radykalne stanowisko w tej dyskusji zajął P.T. Koper, który 
uważa, że Sofokles w Królu Edypie przeciwstawia się rytuałowi pharmakos, proponując jego 
zastąpienie dochodzeniem sądowym, które – zasadnie – orzeka o winie Edypa (por. P.T. Koper, 
op. cit., s. 93–96). 

191 Nader trafna jest więc uwaga dotycząca odbioru strategii Girarda: „Zasadnicza dysku-
sja Girarda dotycząca tragedii jest problematyczna dla krytyka dokładnie z tego powodu, że 
on nie proponuje literalnej interpretacji tych tekstów takimi, jakie one są. Zamiast tego (…) on 
demaskuje mistyfi kację i przekształcanie prawd, które faktycznie zdominowały daną sztukę” 
(H.P. Foley, Ritual irony: poetry and sacrifi ce in Euripides. Ithaca 1985, s. 57).
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Natomiast odesłanie Edypa do pałacu pokazuje, iż jest on już poza obsza-
rem kulturowego porządku. Można nawet stwierdzić, że ciągle mu zagraża, 
dlatego konieczna jest izolacja. Jak bowiem zauważa Vinolo:

Kreon pragnie zamknąć Edypa, żeby położyć kres zakażeniu, ponieważ Edyp przynosi 
przemoc w taki sposób, w jaki ktoś jest nosicielem zarazy. (…) Edyp powinien zatem 
w sensie dosłownym poddać się kwarantannie, żeby jego przemoc nie rozlewała się na 
miasto, a wirus się nie rozpowszechniał; trzeba zatem powstrzymać tę nieczystość192.

Tę trafną intuicję należałoby uzupełnić uwagą, że niebezpieczeństwo zwią-
zane z Edypem staje się bezpośrednio widoczne od momentu, kiedy wkracza 
on na scenę jako ślepiec. Samookaleczenie powoduje bowiem, iż ciało boha-
tera zawiera widoczne skutki działania przemocy, które mogą u innych – na 
zasadzie zakażenia – wyzwalać reakcje także prowadzące do użycia siły. 

Nie jest zresztą wykluczone, że ostatnia scena zawiera aluzję do momentu 
rytualnego, którego tak domagał się Pucci. Poza kwarantanną izolacja Edypa 
może bowiem odsyłać do tzw. przygotowania ofi arniczego. Oznaczałoby to, 
iż bohater „już” staje się kozłem ofi arnym, który wkrótce będzie poddany 
ekspulsji. Jest zatem osobą sacer: świętą i przeklętą zarazem193. Dlatego Kreon 
spełnia wszystkie polecenia byłego króla, a decyzję dotyczącą jego przeszłości 
rezerwuje dla wyroczni. Wracający do pałacu Edyp nie należy już do tego, co 
ludzkie, ale staje się „własnością bogów”. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że Girard nie analizuje dokładniej rela-
cji między Jokastą a Edypem. Autor Sacrum i przemocy przyznaje jedynie 
(por. OU, 67; SP1, 205), iż królowa trafnie charakteryzuje stan swojego męża, 
twierdząc, że:

(...) troski różne zawładły nadmiernie 
Duchem Edypa; i nie tak rozumny
Nowe on wieści według dawnych waży,
Lecz tym, co grozę wróżą, się poddaje (w. 914–917).

Bohater pozostaje zatem związany ze wszystkimi, którzy przynoszą nie-
szczęścia zapowiadające usunięcie go z tronu. Dlatego, komentuje Girard, 

192 S. Vinolo, René Girard: Épistémologie du sacré, s. 123. 
193 Taką interpretację podtrzymują uwagi O. Taplina, który rekonstruując aspekt teatral-

ny tej sceny, zauważył, że: „Posłaniec donosi, nie szczędząc szczegółów, iż Edyp wykłuł sobie 
oczy (…); po tej relacji następuje (…) natychmiastowa prezentacja opisywanych wcześniej 
rewelacji (…). Widok krwi niesie z sobą element straszliwej fascynacji: jest on jeszcze bardziej 
odrażający i fascynujący zarazem, jeśli poprzedza go pełny opis. Wielkie zróżnicowanie skali 
emocjonalnej w końcowych scenach Króla Edypa (…) zapoczątkowuje wykorzystanie przez 
Sofoklesa czysto fi zycznego szoku, jaki musi towarzyszyć widokowi skrwawionych, pustych 
oczodołów króla” (O. Taplin, op. cit., s. 146–147). 
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Edyp nie należy do siebie, ale do Innego, który stawia przed nim przeszkodę 
nie do pokonania. 

Okazuje się jednak, iż ta intuicja stanie się adekwatna także w odniesieniu 
do samej Jokasty. Ewolucja jej postawy przebiega bowiem w analogicznym 
– jak Edypa – kierunku. Początkowo wprawdzie jej postępowanie różni się 
od pozostałych, ponieważ zamierza rozwiązać konfl ikt, sądząc, że na nikogo 
z tego powodu nie spadną represje. Prawda jest dla niej oczywista: Lajos zo-
stał zamordowany przez wielu spiskowców, z którymi ani Edyp, ani jej brat 
nie mają nic wspólnego. Dlatego królowa nie wierzy w żadne przepowied-
nie dotyczące rzekomej przeszłości Edypa; z tego samego powodu ratuje ona 
Kreona od śmiertelnego wyroku, a króla skutecznie przekonuje, iż zeznania 
starego sługi usuną wszelkie podejrzenia. 

Niestety, Jokasta nie doczekała jego przybycia i prawdopodobnie z tego 
powodu Edyp w trakcie przesłuchania nie poruszył najważniejszej kwestii. 
Popełniła samobójstwo, gdyż uwierzyła, że przez posłańca z Koryntu wypeł-
niają się złowróżbne wyrocznie Apolla. Uwierzyła – podobnie jak później jej 
mąż – że świadek koronny nie potwierdzi istnienia większej liczby morder-
ców tylko dlatego, iż przybysz z Koryntu włączył „już” jego zeznania w tok 
własnej wersji wydarzeń (w. 1040–1050). 

Jokasta obiektywnie ujmuje przebieg konfl iktu, dopóki się w niego nie za-
angażuje. Wówczas utożsamia się z osobą najbliższą – Edypem – i przejmuje 
wszystkie jego obawy. Dlatego w obliczu niepodważalnych „dowodów” po-
chopnie wybiera własną śmierć. Wiele wskazuje na to, iż następujące nieco 
później samookaleczenie Edypa dokonane zostało na podstawie podobnej 
identyfi kacji. Sofokles sugeruje taką motywację, wkładając w ręce bohate-
ra sprzączki z szaty Jokasty. W ten sposób dramaturg pokazuje, że symetria 
funkcjonuje zarówno wśród antagonistów, jak i sprzymierzeńców.

2. Bachantki Eurypidesa

Girard analizuje w Bachantkach analogiczny – w stosunku do Króla Edypa – 
zestaw problemów, niemniej niektóre akcenty uległy przesunięciu. O ile bo-
wiem tragedia Sofoklesa jest silnie związana z kontekstem mitycznym, o tyle 
dzieło Eurypidesa w znacznie większym zakresie pozostaje skoncentrowane 
wokół rytuału. Ponieważ instytucja ta wykazuje bezpośrednie relacje z wy-
darzeniem założycielskim, to dramat, który przedstawia kult i jego pocho-
dzenie, przynosi zarazem bardziej wnikliwą egzegezę doświadczenia religij-
nego. W Królu Edypie mechanizm kozła ofi arnego ujęty został bowiem od 
zewnątrz, przez obserwację działań postaci, natomiast Bachantki uzupełniają 
tę wizję prezentacją perspektywy wewnętrznej. 
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2.1. Bachanalia 

Zarówno Sofokles, jak i Eurypides umieszczają swe tragedie w ramach kry-
zysu ofi arniczego. W przypadku Bachantek nie oznacza to jednak rezygnacji 
z funkcjonowania rytuału. Punktem wyjścia dramatu jest bowiem obrzęd, 
którego urzeczywistnienie staje się celem postępowania niemal wszystkich 
postaci. 

Bachanalia są tylko świętem, ale Girard zaznacza, że geneza tego typu uro-
czystości zawsze ma charakter rytualny. Ich struktura – z wyjątkiem zredu-
kowanego momentu kulminacyjnego – pokrywa się z obrzędem ofi arniczym. 
Dowodem tego jest już wstępna faza, która w obu formach polega na niwelo-
waniu utrwalonych przedziałów. 

Proces ten jest wyraźny także z tego powodu, że bachanalia prezentowane 
przez Eurypidesa są pierwotne, gdyż Dionizos dopiero ustanawia w Tebach 
swoje obrzędy. Przybywszy z Azji jako piękny młodzieniec, zamierza on usta-
nowić kult, w którym najważniejszą funkcję pełni zespolenie wyznawców. 
Tejrezjasz precyzyjnie określa ten aspekt, stwierdzając, iż: 

Nasz bóg nie czyni różnicy: czy młody,
czy stary, kiedy jest czas korowodów;
chce, by go wszyscy jednakowo czcili,
bez żadnych różnic pragnie być wielbiony (w. 206–209)194. 

Pojawia się zanik społecznych dystynkcji, gdyż młodzieńcy mieszają się 
ze starcami (np. Tejrezjaszem, Kadmosem), a poddani z królewską rodziną 
(Agaue, Ino). Następuje także genderowe wymieszanie ról: kobiety porzucają 
domowe prace i wyruszają w góry, aby tam oddawać się męskim zajęciom, 
a mężczyźni przebierają się w kobiece stroje oraz – jak w przypadku Dionizo-
sa – odpowiednio upodabniają swój wygląd (fryzura, ozdoby itp.). 

Pomimo tego zamieszania wstępna faza uroczystości przebiega w atmo-
sferze ludycznej, a nawet sielankowej. Girard zwraca jednak uwagę na pewien 
aspekt, który już wstępnie kwestionuje ten charakter obchodów: 

Taki kontekst zagrożonej różnicy seksualnej natychmiast przywołuje pewne inne te-
maty, które niekiedy są ważne dla Eurypidesa – swoboda obyczajowa, inwersja, per-
wersja. Formalne opisy Bachantek, które zawsze poprzedzają akcję, nie wsłuchują się 
w ten apel, ponieważ pozostają wierne właściwie ujętej tradycji religijnej. Religijne 
bachanalia starają się oczyścić ze wszystkiego, co mogłoby sugerować starożytnym 
nieporządek oraz przemoc. Tak właśnie dzieje się z pewnością w przypadku seksual-
nej rozwiązłości, której istnienie silnie się neguje (DV, 499; por. SP1, 190). 

194 Odsyłam do: Eurypides, Bachantki [w:] Tragedie. Przeł. J. Łanowski. Przekład przejrza-
ła J. Ławińska-Tyszkowska. Warszawa 2007, t. IV. 
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Ukrywanie tego problemu pojawia się zresztą już na początku tragedii, 
podczas rozmowy Pentheusa z Tejrezjaszem. Kiedy król stwierdza, że w trak-
cie bachanalii odbywają się niestosowane orgie (w. 260–262), chór oskarża go 
o bluźnierstwa (w. 263–265), a wróżbita ripostuje:

A nie Dionizos przymusi kobiety,
by były skromne w miłości: natura
[sprawia, że skromność się zawsze ujawnia].
To trzeba zważyć. Nawet w szale Bakcha
Prawdziwie skromna uniknie zepsucia (w. 314–318).

Według Tejrezjasza sam obrzęd pozostaje doskonale obojętny wobec sek-
sualnych transgresji, dlatego ani ich nie stwarza, ani przed nimi nie zabez-
piecza. Rytualne święto odbywa się bowiem na innym poziomie, dlatego jeśli 
ktoś dopuszcza się – lub nie – tego typu aktów, pozostaje to kwestią indywi-
dualnych predyspozycji. 

2.2. Sobowtóry 

Tragedia Eurypidesa nie fi nalizuje jednak dionizyjskich uroczystości, gdyż 
pokazuje ich nieoczekiwaną metamorfozę. Bachanalia wymykają się spod 
kontroli, przeradzając się w pełen nieopanowanej przemocy kryzys. 

Jego pierwszym symptomem jest konfl ikt między Pentheusem a Dionizo-
sem. Dwaj kuzyni rywalizują między sobą o władzę i prestiż. Girard podkreś-
la (por. SP1, 178–179; DV, 488–489), że symetria ich postaw doprowadzona 
została przez Eurypidesa do perfekcji, dlatego w toku akcji okazuje się, iż 
każda cecha jednego posiada swój odpowiednik u drugiego. Obaj pozostają 
w podobny sposób rozdwojeni, naprzemiennie opowiadając się po stronie 
tradycyjnego porządku czy też rewolucyjnych zmian. Obaj są równie nie-
złomni i zapalczywi, a ich dialogi – pełne wzajemnych oskarżeń. 

Kluczowa symetria dotyczy nie tylko działań, ale samej natury. Dionizos 
jest bogiem i człowiekiem, ponieważ ukazuje się w postaci pięknego mło-
dzieńca, natomiast młody król jest człowiekiem, który zamierza stać się bo-
giem. W uniesieniu zadaje bowiem Dionizosowi następujące pytanie:

Ale czy mógłbym stoki Kithajronu
wraz z bachantkami unieść na mych barkach (w. 945–946)?

Girard zauważa, że zanim różnica między boskością a człowieczeństwem 
zniknie w dionizyjskiej ekstazie, zostanie najpierw zredukowana do stawki, 
o jaką toczy się współzawodnictwo (por. SP1, 180; DV, 490). Podkreśla to 
Tejrezjasz, stwierdzając, iż obaj – król i bóg – domagają się analogicznej czci: 
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Cieszysz się przecież, kiedy tłum u bramy 
stoi i miasto wielbi imię „Penthej”.
On też, jak myślę, cieszy się hołdami (w. 319–321).

Pentheus początkowo posiada jeszcze pełnię władzy, dlatego doprowadza 
do uwięzienia rywala. Jednakże Dionizos uwalnia się, wywołując tym samym 
trzęsienie ziemi i pożar, które niszczą pałac królewski. Zdarzenie to, jak twier-
dzi Girard (por. SP1, 177, 184–185; DV, 497), posiada wymiar symboliczny, 
ponieważ odsłania naturę boga. Składa się na nią przemoc, która cyklicznie 
podtrzymuje oraz likwiduje kulturowy porządek. 

2.3. Szaleństwo 

Epifania Dionizosa wywołuje u Pentheusa przerażenie i fascynację, dlatego 
zgadza się on na propozycje niedawnego rywala. Aby z ukrycia śledzić dzia-
łania bachantek, król przebiera się więc za jedną z nich i w ten sposób wza-
jemne upodobnienie osiąga stan maksymalny. Eurypides zwraca uwagę na 
wewnętrzne konsekwencje tego procesu:

Pentheus: 
Wydaje mi się, że widzę dwa słońca,
podwójne Teby, siedmiobramne miasto.
Tyś mnie prowadził podobny do byka
przed chwilą, rogi rosły na twej głowie.
Czy byłeś zwierzęciem? Bo stałeś się bykiem.

Dionizos:
Wpierw nieżyczliwy, bóg nam towarzyszy
ułagodzony. Widzisz, co masz widzieć (w. 918–924).

Girard podkreśla (por. SP1, 223; DV, 492) złożoną naturę doświadcze-
nia Pentheusa, który najpierw ujmuje zewnętrzną rzeczywistość za pomocą 
dwóch serii symultanicznie pojawiających obrazów. To halucynacja, której 
przyczyną – a zarazem symptomem – jest symetryczny układ, w jakim król 
tkwi. Stan ten ulega szybkiej transformacji: 

Zaraz potem – stwierdza Girard – jedna seria zostaje uchwycona w pojęcie „nie-Ja”, 
a druga jako „Ja”. To drugie doświadczenie jest doświadczeniem sobowtóra w sensie 
dosłownym (SP1, 226–227). 

Jednakże to przejście od halucynacji do rzeczywistości nie polega wy-
łącznie na zmianie perspektywy. Sobowtór – „ten drugi” – musi pojawić się 
w postaci monstrum, ponieważ tylko w ten sposób możliwa staje się ekste-
rioryzacja, za pomocą której podmiot umieszcza to, co najgorsze, poza nim 
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samym. Dlatego sobowtór Pentheusa jest równocześnie człowiekiem, bogiem 
i bykiem. 

Girard wskazuje także, iż odpowiedź Dionizosa oznacza, że kontroluje on 
prawidłowy przebieg mechanizmu, który właśnie się rozpoczął. Analogiczny 
sens zawiera się w kolejnej wymianie zdań:

Pentheus:
Jak ja wyglądam? Podobny do Ino?
A może matki wygląd mam, Agaue?

Dionizos:
Widząc cię, myślę, że widzę je obie (w. 925–927). 

Bóg nie zauważa zwykłego podobieństwa, jakie funkcjonuje w obrębie 
rodziny. Posługuje się nim, aby potwierdzić, iż wszyscy, którzy uczestniczą 
w jego planie, stają się sobowtórami. W szczególności zaś nie istnieje już róż-
nica między wspólnotą (bachantkami) a jej przyszłą ofi arą (królem). 

Dalszy ciąg tej sceny nabiera specyfi cznego charakteru. Girard zauważa 
bowiem, że:

Sam bóg występuje w roli ofi arnika; to on przygotowuje przyszłą ofi arę (…). Pod pre-
tekstem poprawiania mu stroju i fryzury, Dionizos rytualnie dotyka głowy, ciała i stóp 
Pentheusa (SP1, 182). 

Im bliżej kulminacyjnego momentu, tym silniej, dodaje Girard (por. DV, 
494), akcja tragedii stapia się z elementami zapożyczonymi z rytuału. Dlatego 
zanim bóg zaprowadzi króla do bachantek, będzie z nim szedł ulicami Teb, 
podobnie jak dokonuje się tego w trakcie obrzędu pharmakos195. 

2.4. Sparagmos

Imię Bromios, którym także posługuje się Dionizos, oznacza „Hałaśliwy” 
i „Budzący Trwogę”. Girard zauważa, że jeśli określenie to dotyczy sprowa-
dzania nieszczęść, to nie mają one nic wspólnego z klęskami naturalnymi, 
ale z katastrofami, które wywołuje tłum w wyniku niekontrolowanych reakcji 
(por. SP1, 185; DV, 498). O tym właśnie przypomina Pentheus Tejrezjasz, kie-
dy charakteryzuje sposób postępowania boga, któremu nawet zorganizowane 
grupy są posłuszne. Dlatego: 

195 O. Taplin trafnie dostrzega obrzędowe konotacje tej sceny, stwierdzając, iż: „Penthe-
us daje się wieść bez oporu – dokładnie tak, jak powinno iść na rzeź zwierzę składane bogu 
w ofi erze” (O. Taplin, op. cit., s. 224). Autor zauważa tu ponadto kolejny przykład symetrii, 
ponieważ teraz Dionizos „więzi” Pentheusa w rewanżu za wcześniejsze aresztowanie, którego 
dokonał król. 
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nieraz wojsko pod bronią i w szyku 
rozpędził popłoch, nim dotknęli włóczni.
I szał Dionizos także może zesłać (w. 303–305).

Domeną tego boga jest więc panika, która przychodzi nieoczekiwanie i bez 
uprzedzenia. O tym, że tego typu zamieszanie sprzyja nieopanowanym aktom 
terroru, przekonuje dotychczasowy przebieg bachanalii. Idylla uroczystości 
szybko bowiem przeradza się w pełen przemocy spektakl. Zaniepokojone przez 
pasterzy bachantki napadają na ich stada i rozdzierają je na kawałki, wierząc, iż 
są to mężczyźni zagrażający dalszemu świętowaniu (por. SP1, 178). 

Według podobnego scenariusza rozegra się kulminacyjne wydarzenie. 
Girard podkreśla (por. SP1, 181–182), że zabójstwo Pentheusa jest zarazem 
odwetem Dionizosa, który ostatecznie pokonuje swojego rywala (i jego ro-
dzinę), a ponadto okazuje się fi nałem spontanicznego wybuchu zbiorowej 
agresji także sprowokowanego i kierowanego przez boga. 

Ofi cjalne uzasadnienie morderczych poczynań przedstawia Dionizos, 
który tuż przed ich dokonaniem oskarża ofi arę o znieważanie rytualnych 
orgii (w. 1080–1081). Jednakże znacznie wcześniej, w trakcie rozmowy obu 
antagonistów, to właśnie on zręcznie podsuwa Penteuszowi zamiar szpiego-
wania bachantek. Na tym, jak stwierdza Girard, także polega jego „wina”: 

W Bachantkach domniemana mala curiositas Pentheusa, która jest perwersyjnym 
pragnieniem podglądania bachantek, okazuje się tym, co prowokuje ich wściekłość. 
Zamiast szukać psychoanalitycznego znaczenia domniemanego voyeuryzmu Penteu-
sza, zrobilibyśmy lepiej, umieszczając to zjawisko z powrotem w jego prawdziwym 
kolektywnym i socjologicznym kontekście. Lęk przed „złym okiem” jest obecny we 
wszystkich społeczeństwach, w których skłonność do zbiorowej przemocy jest stale 
podsycana, manifestując się jako pozornie racjonalna obawa przed niedyskretnym 
obserwatorem, przed wścibskim i penetrującym spojrzeniem (TH, 117). 

Zarzut wobec króla jest zatem podwójny. Zamierza on bowiem złamać 
religijne tabu, oglądając obrzęd dla niego niedozwolony; zarazem jednak akt 
ten już ma charakter profanacji, ponieważ król jest przekonany – jak wielo-
krotnie stwierdza (por. Bachantki, w. 225, 260–262, 354, 686, 957–958) – iż to, 
co ujrzy, okaże się zwykłą rozwiązłością. 

Sam przebieg kolektywnego morderstwa dramaturg przedstawia w spo-
sób dwuznaczny, podkreślając zarazem jego rytualną, jak i spontaniczną, 
pierwotną naturę. Girard stwierdza, że w zakresie instytucjonalnym:

rozpoznajemy tu sparagmos o cechach identycznych z wieloma obrzędami ofi arni-
czymi (…):
1. Wszystkie bachantki uczestniczą w zabiciu ofi ary. Odnajdujemy tu wymóg jedno-
czesności, bardzo ważny w licznych rytuałach. 
2. Nie używa się żadnej broni, a rozdziera się ofi arę gołymi rękami (SP1, 182).
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Jednak tragedia zbliża się również do mordu założycielskiego, ponieważ 
kładzie akcent na nieoczekiwany wybuch przemocy, spowodowany zbioro-
wą histerią. Dzięki niej przypadkowa ofi ara nabiera cech monstrualnych – 
Pentheus jest widziany przez bachantki jako młody lew – które skupiają na 
sobie powszechną agresję. Dopiero jej ujście w postaci morderstwa przynosi 
odzyskanie pokoju. 

Ten dwustronny wymiar linczu Eurypides zaznacza za pomocą podwój-
nych sprawców – postępowanie Dionizosa reprezentuje skodyfi kowaną sek-
wencję rytualną, natomiast działania bachantek pokazują to, co nieprzewidy-
walne w reakcjach zbiorowych. 

Podsumowując swoją analizę, Girard zaznacza, iż kryzys ofi arniczy, w ob-
rębie którego usytuowane zostały Bachantki, polega na utracie oczyszczającej 
mocy obrzędu. Dlatego rytualne święto przedstawione w tragedii kończy się 
fatalnie. Na tym polega słynny „problem Bachantek”, w których nie można 
znaleźć spójnego stanowiska Eurypidesa w kwestiach religijnych. Dramaturg 
broni bachanaliów, które – zwłaszcza w początkowej partii utworu – ukaza-
ne są w postaci idyllicznej uroczystości, scalającej całą wspólnotę. Pomimo 
że zamierza on usankcjonować ten rytuał, przenikliwie dostrzega, iż ukryta 
w nim gra sił niczym nie różni się od wybuchu agresji, który musi skończyć 
się kolektywnym morderstwem. Dionizyjski obrzęd jest zatem kulturową for-
mą, która tymczasowo uwalnia ludzi od ich przemocy, ale jej nie likwiduje. 
Jeśli zatem Eurypides akceptuje rytuał, to tylko dlatego, iż jego brak natych-
miast prowadzi do jeszcze większego okrucieństwa. Jednakże aprobata ta jest, 
jak podkreśla Girard, nader względna. Poeta nie deklaruje bowiem jedno-
znacznego stanowiska, ale tkwi w nierozstrzygalnym dylemacie, który czyni 
z Bachantek dzieło fascynujące (por. SP1, 189–192; DV, 500–504). 

2.5. Deus (et femina) ex machina

Jeśli zasadnicza partia Bachantek pokazuje zatarcie różnic, to koniec tragedii 
doprowadza do ich ponownego ustanowienia. Nieoczekiwanie pojawienie się 
Dionizosa doprowadza nie tylko do ukarania i wypędzenia z miasta tych, któ-
rzy przeżyli kryzys, ale przede wszystkim do konstytucji nowego kultu. W ten 
sposób zagubiona dystynkcja między boskością a człowieczeństwem zostaje 
przywrócona, dzięki czemu porządek w Tebach uzyskuje religijne podstawy. 

Girard wydobywa mitologiczny sens tego zakończenia, które dokonuje 
eksternalizacji ludzkiej przemocy, przypisując ją wyłącznie bogu (por. SP1, 
187–189). W ten sposób pogłębia się nierozpoznanie ofi arniczego mechani-
zmu, które jest warunkiem jego skuteczności. 

Autor Sacrum i przemocy wskazuje także na analogiczne odwrócenie, któ-
re zostało dokonane w obrębie płci. Struktura tragedii przedstawia główny 
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konfl ikt oraz jego drugi – górski – plan. Zasadniczy antagonizm pojawia się 
między mężczyznami (Dionizosem i Pentheusem), natomiast do wybuchu 
niekontrolowanej przemocy dochodzi wyłącznie wśród kobiet. Podział ten 
nie jest jednak pierwotny, ale pozostaje rezultatem późniejszego uporządko-
wania, które nastąpiło po kolektywnym morderstwie. Skoro bowiem od po-
czątku granica między kobietami i mężczyznami została zatarta, to jej przy-
wrócenie musi być zabiegiem wtórnym. Girard stwierdza zatem, iż: 

Dominująca rola kobiet w bachanaliach jest bez wątpienia wynikiem ściśle ofi arniczej 
substytucji, która została zdeterminowana do tego, aby odłączyć przemoc od swoich 
prawdziwych sprawców; w tym przypadku nie oznacza to jej dehumanizacji, ale „de-
maskulinizację”. Żeby podstawić kobiety za mężczyzn w Bachantkach trzeba odsunąć 
mężczyzn od ich głównej roli w tej sprawie, której nikt nie może całkowicie ukryć 
(DV, 499). 

Celem tego przemieszczenia jest zatem wymazanie istoty kryzysu i ukry-
cie jego źródeł przez tych, którzy są za niego wyłącznie odpowiedzialni (por. 
SP1, 193). Jednakże pobyt mieszkanek Teb w górach nie jest fi kcją: odsyła 
bowiem do zjawisk znanych z badań antropologicznych, które pokazują, że 
w trakcie niepokojów wszyscy niezdolni do używania siły – kobiety, dzieci 
i starcy – uciekają poza obręb osady, w której zostają sami mężczyźni (por. 
SP1, 193–195; I4, 275–276). 

2.6. Uwagi

Symetria, jaką Girard zauważa między ofi arą (Pentheusem) a ofi arnikami 
(bachantkami), potwierdza się także w końcowej scenie, kiedy Agaue zostaje 
uleczona z szaleństwa przez swojego ojca. Zachowania syna i matki są bo-
wiem podobne – tak jak pierwszy „widzi” w Dionizosie monstrum, tak druga 
„postrzega” swojego syna jako lwa, w kulminacyjnym momencie nie rozpo-
znając w nim własnego dziecka. 

Kiedy Kadmos uzdrawia swoją córkę, pyta ją o jej stan wewnętrzny i uzy-
skuje następującą odpowiedź:

Nie umiem tego wyrzec, ale jakbym
Do siebie przyszła po dawnych wzruszeniach… (w. 1269–1270).

Vinolo komentuje, iż: 
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wyjście z transu dionizyjskiego jest doświadczane przez Agaue w kategoriach od-
zyskania siebie, tak jakby nagle powracało się do pozytywnych aspektów własnych 
ograniczeń. W momencie wyjścia z transu przestaje być kimś obcym dla siebie
samego (…)196.

Oznacza to, że dionizyjskie opętanie polega na autoalienacji, w trakcie 
której podmiot uzyskuje inną tożsamość. Girard dodaje, że proces ten jest 
w istocie skutkiem całkowitego uzależnienia jednostki od jej monstrualnego 
sobowtóra. 

Dionizyjskiej autoalienacji podlega nie tylko Agaue, ale – przede wszyst-
kim – Pentheus. Eurypides przedstawił ją w scenie poprzedzającej wyjście 
króla z Teb. Przejście od halucynacji do opętania sobowtórem zakłada zatem, 
że pojęcie „Ja”, które zostaje wówczas ukonstytuowane, jest sztuczne, obce. 
Dramaturg podkreśla ten efekt, każąc Pentheusowi drobiazgowo troszczyć 
się o swój strój oraz image bachantki197. 

Odzyskiwanie siebie przez Agaue nie tylko zresztą reinterpretuje to, 
w czym bohaterka wzięła udział, ale też dostarcza nowej – również krytycznej 
– diagnozy dotyczącej stanu przyszłego. Nieusuwalna rozpacz matki (a także 
pozostałych członków rodziny), która zrozumiała skutki własnych działań, 
przeczy bowiem podstawowej funkcji rytu. Wspomniana dwuznaczność 
Bachantek polega m.in. na tym, że quasi-rytualne morderstwo niczego nie 
rozwiązuje i nie przywraca powszechnego porządku. Słusznie zatem z inter-
pretacji Girarda wysnuty został wniosek, zgodnie z którym: 

Eurypides nie kończy sztuki podkreśleniem logicznego przywrócenia pokoju z powo-
du jednomyślnego linczu króla. Zamiast tego fi nalne sceny wywołują współczucie dla 
protagonistów, stawiają pytania dotyczące natury boskości Dionizosa i pozostawia-
ją publiczność zdezorientowaną w kwestii oceny jej dramatycznego doświadczenia. 
Język i struktura rytuału pobudzają oczekiwanie utrwalających efektów rytuału, ale 
całkowita struktura i perspektywa sztuki systematycznie je udaremnia198. 

196 S. Vinolo, op. cit., s. 117. 
197 Na tym polega niepokojący charakter tej sceny, który został zauważony przez Taplina, 

chociaż zaproponowane przez niego wyjaśnienie jest niewystarczające: „Dionizos nie tylko 
sprawuje nad nim pełną władzę, władza ta przybiera stosownie przewrotną formę. Agresyw-
ny mężczyzna, prześladowca bachantek, zamienił się w uśmiechającego się głupio matoła – 
i bachantkę par excellence, po ostatni pukiel. „Polityczny samiec”, dysponujący władzą, stał 
się trywialny, bezbronny i zniewieściały, z obsesją na punkcie swojego wyglądu” (O. Taplin,
op. cit., s. 125–126). 

198 H.P. Foley, op. cit., s. 238. Trudno zatem zgodzić się z zarzutem innego klasycysty, który 
stwierdza: „Girard ignoruje parodos i inne pieśni chóru, gdzie dionizyjski nastrój jest poko-
jowy oraz wyciszony, jak również koniec pierwszej przemowy posłańca (w. 765–768), która 
opisuje powrót menad do normalności (nawet jeśli ewentualne przywrócenie porządku zostaje 
implicite przyjęte w Girardowskim pojęciu »kryzysu ofi arniczego«)”. A. Heinrichs, Loss of Self, 
Suff ering, Violence: Th e Modern View of Dionysus from Nietzsche to Girard. „Harvard Studies 
in Classical Philology” 1984, 88, s. 233. 
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3. Juliusz Cezar Williama Szekspira

Juliusz Cezar oparty został na dziejach starożytnego Rzymu. Fakt, że tragedia 
Szekspira – podobnie jak u Sofoklesa czy Eurypidesa – pokazuje mechani-
zmy prześladowcze, potwierdza ich istnienie także w okresach historycznych. 
Zarazem jednak objawia ich nieusuwalne trwanie nawet w tych społecznoś-
ciach, które wydawały się przed nimi zabezpieczone za pomocą systemu 
prawnego. 

3.1. Spisek

Girard zauważa, że Szekspir od samego początku tragedii pokazuje stan 
społecznego kryzysu osiągający apogeum. Znakiem panującego chaosu jest 
pojawiający się w pierwszej scenie tłum, który zgromadził się na Forum Ro-
manum w niewłaściwym czasie i bez odpowiednich dystynkcji (por. STZ, 
225–226). Jednakże owa kulminacja dezintegracji zmierza w kierunku do-
kładnie przeciwnym, ponieważ symetryczne konfl ikty powoli prowadzą do 
wyłonienia wspólnego dla wszystkich wroga. 

Szekspir przedstawia ten proces w postaci politycznego spisku, który jed-
noczy różnych bohaterów w celu dokonania morderstwa Juliusza Cezara. 
Girard podkreśla, że zarówno geneza, jak i natura sprzysiężenia jest wyni-
kiem procesów mimetycznych. Ci bowiem, którzy wchodzą w jego skład, zo-
stają zjednoczeni dzięki nienawiści, jaką przejmują od siebie nawzajem. 

Inspiratorem spisku jest Kasjusz, dlatego stanowi postać dominującą, 
dopóki tajemna organizacja nie zostanie utworzona. Kasjuszem kieruje nie-
pohamowana zazdrość, której przedmiotem jest osoba Cezara. Jednakże nie 
jest zdolny do otwartej rywalizacji, zatem podejmuje działania o charakterze 
sekretnym i terrorystycznym zarazem (por. STZ, 239–240). 

Pierwszym, który zostaje zwerbowany, jest Brutus.  Kasjusz skutecznie 
przekonuje go, że wcale nie jest on gorszy od Cezara, dlatego władza nad 
Rzymem równie dobrze może być sprawowana przez republikanina. Ponadto 
Kasjusz, przedstawiając sfi ngowane listy zaniepokojonych obywateli, wzbu-
dza zagrożenie autorytarną formą rządów. Jeśli zatem Brutus odrzuca Cezara, 
to tylko jako potencjalnego tyrana, natomiast w pozostałym wymiarze ten 
republikanin ciągle jest nim zafascynowany. Girard zauważa zatem, że: 

Dla Rzymian z ambicjami politycznymi – a ambicje Brutusa są wielkie, wzorują się 
bowiem na ambicjach Cezara – Cezar staje się przeszkodą nie do pokonania, skanda-
lonem mimetycznego współzawodnictwa. Jest zarówno znienawidzonym rywalem, 
jak i ukochanym modelem, niezrównanym przewodnikiem, nieprześcignionym na-
uczycielem. Im bardziej Brutus czci Cezara, tym bardziej go nienawidzi; jego żale 
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polityczne i mimetyczne współzawodnictwo jak najbardziej logicznie są jednym i tym 
samym (STZ, 242). 

Brutus nawet zewnętrznie upodabnia się do swego wzorca, imitując styl 
jego prozy czy sposób zachowania. Dlatego republikanizm Brutusa nie jest tak 
niezłomny, jak wskazywałby na to jego nieprzychylny stosunek do władcy. 

Drugim konspiratorem staje się Kaska. W przerażającej go zmianie pogo-
dy dopatruje się nadprzyrodzonych sygnałów, ale Kasjusz przekonuje go, że 
tylko jedna osoba jest odpowiedzialna za nawałnicę. Ta sugestia wystarczy-
ła, aby bohater „samodzielnie” doszedł do wniosku o winie Cezara. Postawa 
ta zostaje wzmocniona wybuchem gniewu Kasjusza, który Kaska przejmuje 
w przekonaniu, że nie może być gorszy od innych. Jego akces do spisku nie 
ma zatem – jak u Brutusa – podłoża ani politycznego, ani etycznego, ale wy-
nika z niestabilnego i snobistycznego charakteru. 

Girard zauważa (por. STZ, 244–245), iż różnica między motywacjami 
Brutusa i Kaski pokazuje zmniejszający się udział elementu racjonalnego. 
Rozszerzanie spisku powoduje bowiem, iż coraz bardziej marginalną rolę 
odgrywają w nim argumenty, natomiast wzrasta sama siła przyciągania, jaką 
wywierają spiskowcy na kolejne postacie. Dlatego następnej z nich – Liga-
riuszowi – nie trzeba nawet podawać powodów konspiracji. Jego zaangażo-
wanie jest tyleż szczere, ile bezkrytyczne, wyzute z potrzeby jakichkolwiek 
wyjaśnień. 

3.2. Morderstwo 

Girard podkreśla, że narastające konfl ikty powodują coraz silniejsze ujedno-
licenie. Nawet Cezar nie jest wolny od mimetycznych uwikłań, w których 
tkwią konspiratorzy. Pozornie władca wydaje się wspaniałomyślny i niezależ-
ny, jednak kulminacyjne sceny przeczą takim rozpoznaniom. Cezar lekcewa-
ży ostrzeżenie żony, która precyzyjnie przewidziała jego śmierć. Decydując 
się na wizytę w Senacie, postępuje bowiem pod wpływem sugestii jednego ze 
spiskowców, która jest dwuznacznym pochlebstwem skierowanym pod jego 
adresem. Władca ulega zatem iluzji, sądząc, że stoi poza wszelkimi podzia-
łami. Dlatego jeszcze kiedy upada pod ciosami, z dumą porównuje siebie do 
Gwiazdy Północnej, świecącej wiecznym blaskiem (por. STZ, 251–252). 

Systematycznie maleje zhierarchizowanie wewnątrz samego spisku. Jego 
aktualny przywódca – Brutus – nie jest już w stanie kontrolować własnych 
reakcji dotyczących planowanego morderstwa. Według pierwotnych zamie-
rzeń należało przeprowadzić je ostrożnie i skrycie przy minimalnym użyciu 
przemocy. Jednakże jego późniejsze reakcje przeczą temu założeniu. Girard 
konstatuje zatem, że: 
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Brutus, straciwszy zimną krew w gorącej krwi ofi ary, daje się ponieść uczuciom 
w sposób najbardziej niebezpieczny, w najbardziej decydującej chwili, tj. zaraz po 
morderstwie. Sugeruje spiskowcom, że wszyscy powinni zanurzyć ręce we krwi Ceza-
ra aż po łokcie i pomazać miecze krwią (STZ, 248). 

Postępowanie takie prowadzi do – przeczuwanego zresztą przez Brutu-
sa – niepowodzenia konspiracyjnych projektów, które zamiast położyć kres 
panującemu chaosowi, powodują jego intensyfi kację. Zgromadzony tłum 
nie słucha bowiem tego, co mówi po dokonaniu zabójstwa Brutus czy Marek 
Antoniusz, ale imituje ich postępowanie. Zbiorowe reakcje nie prowadzą 
jednak do utożsamienia się ze wzniosłym czynem spiskowców; przeciwnie 
– w Rzymianach narasta pragnienie pomszczenia Cezara, które dokona się 
dokładnie w ten sam sposób, w jaki dokonali tego sprzysiężeni (por. STZ, 
248–249; I8, 156). 

Pierwszą ofi arą zbiorowej przemocy jest postronny obserwator – poeta 
Cynna. Przypadkowa zbieżność nazwisk powoduje, że zostaje on wzięty za 
jednego z konspiratorów, dzięki czemu jego wina nie podlega dyskusji. Lincz 
Cynny sprawia, że organizowanie tajnych związków i selekcja kolejnych ofi ar 
ulega gwałtownemu przyspieszeniu. Jednak spontaniczne oraz powszechne 
wybuchy agresji zostają fi nalnie zredukowane do dwóch zwalczających się 
stronnictw. 

Zaraza – stwierdza Girard – jest taka, że cała wspólnota dzieli się ostatecznie na dwa 
rozległe „spiski”, które potrafi ą tylko jedno: prowadzić ze sobą wojnę. Mają tę samą 
strukturę, co jednostkowe podwojenia; jednemu przewodzi Brutus i Kasjusz, a dru-
giemu cezar Oktawian i Marek Antoniusz. Szekspir widzi ten konfl ikt cywilny nie 
jako zwykłą wojnę, ale w postaci spuszczonego z łańcucha motłochu (STZ, 250). 

Antagonizm ten osiąga apogeum w bitwie pod Filippii, która również nie 
ma charakteru militarnego, ale jest konfrontacją rywalizujących partii po-
wstałych wskutek uprzedniego kryzysu. Dlatego, jak podkreśla Girard, nie 
należy ani samego konfl iktu, ani jego rozstrzygnięcia ujmować w kategoriach 
politycznych. Republikanie i monarchiści są bowiem wyłącznie „skłóconymi 
braćmi”, których postępowaniem kieruje zawiść i bezkompromisowa walka 
o władzę. W tym względzie nawet arystokraci w niczym nie różnią się od 
rzymskiego plebsu rozszarpującego swe ofi ary (por. STZ, 252–254).

3.3. Mord założycielski 

Finał bitwy pod Filippii przynosi nie tylko zwycięstwo jednego ugrupo-
wania. Rozstrzygnięcie konfl iktu powoduje ustanowienie pokoju, który 
kończy okres mimetycznego kryzysu. Girard stwierdza, że w tym procesie 
ważną rolę odegrało samobójstwo Brutusa. Dzięki temu Oktawian i An-
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toniusz organizują bowiem heroiczny kult, który wprowadza powszechną 
atmosferę pojednania.

W tym celu zwycięzcy dokonują „preparacji” bohatera, który zostaje 
oczyszczony z zawistnych motywacji, tak iż jego relacja z Cezarem zyskuje 
wyłącznie pozytywne aspekty (por. STZ, 256). Obaj zresztą okazują się iden-
tyczni, jeśli przyjmie się, że każdy z nich dobrowolnie poświęcił swoje życie 
dla pokoju w Rzymie. 

Rezultaty tej apoteozy Girard określa następująco: 

Śmierć Cezara dokonała podziału: jedna grupa ludzi zjednoczona przeciw Cezaro-
wi wokół Brutusa, druga zjednoczona przeciw Brutusowi wokół Cezara. Gdy Brutus 
i Cezar stają się w śmierci jednym, wszyscy ludzie mogą zjednoczyć się p r z e c i w 
i  w o k ó ł  tego samego dwugłowego boga (STZ, 257; por. STZ, 260). 

Mityczne połączenie obu antagonistów powoduje, że ich następca jest 
gwarantem zarówno absolutnej monarchii, jak i republiki. Sam Brutus za-
pewne nigdy by się na taką koincydencję nie zgodził, ale „rzeczywisty” Bru-
tus już nie istnieje. Jeśli zatem przemoc, do której doprowadził, nie powoduje 
już podziałów, to znaczy, iż dzięki niej zbudowany zostaje nowy porządek. 
Zabicie Cezara pełni więc dla Imperium Rzymskiego funkcję mordu założy-
cielskiego. 

Girard zauważa, że kwestia ta jest dla Szekspira niezwykle ważna, dlatego 
jej ujęcie nie wyczerpuje się w konkluzjach, jakie wynikają z fi nału fabuły. 
Istnieją przynajmniej dwa dodatkowe momenty, w których dramaturg podej-
muje refl eksję nad mechanizmami kolektywnej zbrodni. Pierwszy pojawia się 
tuż przed jej dokonaniem. Kalpurnia miała zły sen, w wyniku którego niemal 
udało się jej zatrzymać męża w domu. Cezar tak relacjonuje tę scenę: 

Tej nocy posąg mój widziała we śnie 
Krwią tryskający czystą ze stu źródeł,
Niby wodotrysk, a liczni Rzymianie
Z uśmiechem ręce w krwi tej obmywali. 
Sądzi, że widok ów był ostrzeżeniem 
I wróżbą nieszczęść mogących wnet nadejść,
Więc na kolanach wybłagała, abym
Dziś nie wychodził z domu przez dzień cały (II, 2)199. 

Decjusz jednakże dokonuje następującej reinterpretacji:

Ten sen na opak został wyłożony;
Jest to widzenie szczęśliwe i piękne:
Posąg ten z źródeł stu krwią tryskający,

199 W.  Shakespeare, Juliusz Cezar. Przeł. M.  Słomczyński [w:] Dzieła wszystkie, t.  5.
Kraków 2004, s. 263.
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W której się pławił tłum wesołych Rzymian,
Świadczy, że wielki Rzym będzie ssał twoją
Przywracającą życie krew, a wielcy
Ludzie ubiegać się będą o strzępki
Szaty twej, krwi ślad, relikwie i godła.
Tak sen Kalpurnii winno się pojmować (II, 2)200. 

Girard podkreśla, że Decjusz nie zaprzecza zbliżającemu się zabójstwu, 
a jedynie zmienia jego sens, dzięki czemu przedstawione zostają dwa – różne, 
chociaż komplementarne – aspekty tego wydarzenia. Pierwszy, który prze-
widuje Kalpurnia, określa jego bezpośrednie skutki, jakie staną się widoczne 
w postaci ekstremalnego chaosu. Natomiast drugie ujęcie jest interpretacją 
z perspektywy późniejszej, dla której akt zbiorowej przemocy stanowił po-
czątek ustanowienia nowego – cesarskiego – państwa (por. STZ, 258–259; 
WSZ, 113; I8, 170; QC, 192–193).

Fundacyjny charakter kolektywnego morderstwa polega m.in. na tym, że 
staje się ono źródłem kultu, który będzie odnawiał i umacniał przywróconą 
jedność. Girard zauważa zatem, iż:

W Cesarstwie Rzymskim faktycznie składano ofi ary każdemu imperatorowi po kolei, 
ale ponieważ wszyscy nosili imię Cezara, były one tak naprawdę składane samemu 
wiecznie żywemu Cezarowi, który odradzał się w każdym ze swych następców. Każ-
dy nowy imperator był reinkarnacją boskości złożonej początkowo w ofi erze. Jak we 
wszystkich uświęconych monarchiach ofi ara założycielska była zawsze równocześnie 
żywa i umarła (STZ, 281).

W tym kulcie rola pierwszej ofi ary przypada Brutusowi. Popełnienie sa-
mobójstwa poprzedza więc znamienna inwokacja: 

Znajdź spokój, Cezarze;
Chętniej niż w ciebie, miecz ten w siebie wrażę (V, 5)201.

Pochwały pogrzebowe, jakie nad jego zwłokami wypowiadają Oktawian 
i Antoniusz, ujmują ten czyn w kategoriach poświęcenia, które było niezbęd-
ne dla okazania czci Cezarowi. Żałobną ceremonią nie bez powodu kieruje 
Oktawian, ponieważ pierwszy imperator jest zarazem najwyższym kapłanem 
ustanowionego właśnie rytuału202.

200 Ibidem. 
201 Ibidem, s. 328. 
202 Zarzut F. Lagarde’a jest zatem nietrafny, ponieważ Girard wyraźnie zdefi niował fi nalne 

postępowanie Brutusa. Krytyk stwierdza bowiem: „Żeby morderstwo Cezara było naprawdę 
założycielskie, trzeba, by stało się źródłem nowego rytuału ofi arniczego; trzeba, by było powta-
rzane. A tą pierwszą ofi arą będzie – o paradoksie! – samobójstwo samego ofi arnika, Brutusa. 
Morderstwo Cezara jest założycielskie nie tyle dlatego, że natychmiast przywraca porządek 
– jak to chciałaby teoria antropologiczna – ale dlatego, że szybko zostaje skopiowane przez 
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Ofi ara Brutusa jest niezbędna, ponieważ za jej pośrednictwem dokonane 
zostało to, czego nie udało się osiągnąć spiskowcom. Konspiracja nie okazała 
się powszechna i jednomyślna, dlatego morderstwo Cezara początkowo je-
dynie pogłębiło rozłamy. Ostatecznie jednak zjednoczenie wszystkich wokół 
Cezara i Brutusa stało się faktem. Powszechne uczestnictwo jest zatem – cho-
ciaż z opóźnieniem – spełnione, dokładnie tak, jak pragnęli tego sprzysiężeni. 
Kasjusz i Brutus wiedzieli, jak ważny jest ten warunek, ponieważ znali histo-
rię Republiki, rozpoczynającą się od podobnego aktu. Spiskowcy niejedno-
krotnie więc odwołują się – na zasadzie wzoru – do wygnania z Rzymu króla 
Tarkwiniusza, które zakończyło kryzys, gdyż zyskało aprobatę tłumu (por. 
STZ, 259, 267). 

Girard zauważa, że ostatnim elementem niezbędnym dla mechanizmu 
założycielskiego jest wyznaczenie roli kozła ofi arnego. Pełni ją Juliusz Ce-
zar, ponieważ zostaje oskarżony przez konspiratorów o spowodowanie kry-
zysu w Republice. Bezpodstawny charakter tych zarzutów staje się wyraźny 
w przemowie samego Brutusa, który nie tylko nie potrafi  podać przekonu-
jących argumentów, ale uczciwie wyznaje, że Cezar jeszcze nie nadużył swej 
władzy (por. STZ, 263). 

Selekcja odbywa się zatem na podstawie indywidualnych resentymentów, 
które podlegają intensyfi kacji z powodu znaków ofi arniczych. Pozycja Cezara 
sprawia, że znajduje się on poza społecznością, przypominając, jak zauważa 
Girard, świętego króla (por. STZ, 262). Ponadto władca odznacza się auten-
tycznymi lub domniemanymi ułomnościami: ma przytępiony słuch, choruje 
na epilepsję, jest fi zycznie słaby, a bezpłodność Kalpurnii także zostaje zali-
czona do „uroku”, jaki rzucił na nią mąż. 

Deformacja somatyczna nie wyklucza analogicznego zjawiska po stronie 
moralnej. Dlatego: 

Kasjusz i Kaska, mówiąc o Cezarze, ustawicznie używają takich słów jak „monstrum” 
i „monstrualny” w tak dwuznaczny sposób, że całe rozróżnienie między tym, co cie-
lesne i duchowe, ulega zniesieniu. Ta procedura dodaje odwagi w pastwieniu się nad 
fi zycznie upośledzonymi. Kiedy świat wydaje się monstrualny, tacy ludzie jak Kaska 
poszukują ludzkiego wcielenia tej monstrualności (STZ, 262). 

Szekspir pokazuje, że nikt z najważniejszej trójki spiskowców nie ma ra-
cjonalnych powodów, aby zamordować Cezara. Argumenty polityczne (Bru-
tus), kosmologiczne (Kaska) czy moralne (Kasjusz) są jedynie maską, pod 
którą kryje się mimetyczny resentyment. 

śmierć Brutusa, która sama jest bezzwłocznie skuteczna” (F. Lagarde, René Girard ou la chri-
stianisation des sciences humaines, s. 165).
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3.4. Składanie ofi ary 

Drugim momentem, w którym Szekspir bezpośrednio podejmuje kwestię 
ofi arniczych procesów, jest rozmowa między Brutusem a Kasjuszem i Decju-
szem. O ile bowiem późniejszy dialog dotyczący snu przedstawia paradyg-
matyczne funkcjonowanie mechanizmu założycielskiego, o tyle wypowiedź 
Brutusa problematyzuje to zagadnienie, zwracając uwagę na jego ryzykowną 
naturę. W ten sposób dramaturg odsłania wewnętrzną ewolucję rytuału, któ-
rej istotnym elementem jest zwiększająca się samoświadomość jego uczest-
ników. 

Kiedy Kasjusz proponuje zamordowanie również Marka Antoniusza, Bru-
tus sprzeciwia się niekontrolowanej erupcji przemocy. Twierdzi zatem: 

Nasze uczynki, Kajusie Kasjuszu,
Zbyt krwawe mogą okazać się, jeśli
Głowę uciąwszy, posiekamy członki,
Po śmierci pastwiąc się wściekle nad zmarłym.
Bo jest Antoniusz przecież tylko jednym
Z członków Cezara. My ofi arnikami,
Nie rzeźnikami mamy być, Kasjuszu.
Stajemy przeciw duchowi Cezara,
A nie ma wcale krwi w duchu człowieczym.
O gdybyż można było pojmać ducha
Cezara tak, by Cezara nie przebić!
Lecz musi Cezar krwią spłynąć, niestety.
A więc, szlachetni przyjaciele, trzeba
Zabić go mężnie, jednak bez wściekłości;
Trzeba go pociąć, jak gdyby stanowił
Strawę dla bogów, a nie siekać, jakby
Był ścierwem, które psom pragniemy rzucić. 
A nasze serca, panowie roztropni, 
Niechaj przynaglą sługi do uczynku
Strasznego, aby je okiełznać później. 
To czyn gwałtowny przemieni w konieczność. 
Wówczas pospólstwo ujrzy w nas lekarzy, 
A nie morderców (II, 1)203.

Brutus wie, że zabójstwo Cezara może przebiegać według dwóch skrajnie 
odmiennych schematów. Zgodnie z pierwszym władca zostanie „posiekany”, 
a więc zginie w wyniku brutalnego i gwałtownego aktu, w którym ujawni 
się destrukcyjna, chaotyczna natura mimetycznego kryzysu. Jednakże jeśli to 
wydarzenie ma uzyskać status rytualny, wówczas ofi ara musi zostać „pocięta”, 

203 W. Shakespeare, op. cit., s. 252–253. 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   241Zalewski Zrodlo 2 indd 241 2015-10-23   15:10:262015-10-23 15:10:26



242

czyli uśmiercona z zachowaniem należytej rozwagi oraz przy zastosowaniu 
jedynie niezbędnej dozy agresji. 

Szekspir interpretuje zatem obrzęd ofi arniczy w kategoriach odpowied-
niej kontrprzemocy, jaka powstrzyma dalsze rozprzestrzenianie się tej, która 
jest zła, dezintegrująca. O tym, że dystynkcja między „dobrą” a „złą” przemo-
cą jest arbitralna i nietrwała, przekonuje już samo dokonanie takiego podzia-
łu. Brutus zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa polegającego na tym, że 
zabójstwo Cezara stanie się kolejnym – a nie ostatnim – ogniwem w łańcuchu 
odwetów. 

Uniknięcie tego ryzyka wymaga specjalnych predyspozycji, jakimi powin-
ni odznaczać się spiskowcy. Girard stwierdza, iż są one analogiczne do tych, 
które powstają na zaawansowanym etapie rozwoju praktyk obrzędowych:

W późniejszej fazie ofi arnicy uświadamiają sobie, że zdolność utrzymania pokoju 
dzięki spełnieniu ofi ary zależy bardziej od nich samych niż od zewnętrznych środków 
ostrożności i fi zycznego zróżnicowania. Spełnienie ofi ary „działa”, jeśli jest wykonane 
z czystym sercem, w duchu solidarności nie tylko z założycielskimi przodkami, lecz 
ze wszystkimi żyjącymi członkami wspólnoty. Zawodzi, jeżeli jest skażone przez ry-
walizację mimetyczną (STZ, 273; por. PK, 90–91). 

Jeśli zatem Brutus apeluje do towarzyszy, aby stali się „ofi arnikami”, a nie 
„mordercami”, oznacza to, że wymaga do nich wyrzeczenia się indywidual-
nych motywacji, które przywodzą ich do tego zabójstwa. Jego popełnienie 
powinno być bezinteresowne i wspaniałomyślne, tak aby wszyscy Rzymianie 
je zaaprobowali. 

Problem polega na tym, że bez osobistego zaangażowania nikt nie doko-
na morderstwa Cezara. Brutus szuka zatem tego, co niemożliwe: przemocy, 
której zadawanie wyzbyte będzie odpowiednich do tego intencji. Szekspir 
wyraźnie wskazuje, że taka doskonała przemoc nie istnieje, gdyż jedyną prze-
ciwwagą dla zabójstwa jest rezygnacja z niego (por. STZ, 274–275). 

Przywódca natychmiast zorientował się, iż jego zachęty prowadzą do ta-
kiego wniosku, dlatego dyskretnie się z nich wycofuje. Ostatecznie zatem: 

zaleca swym towarzyszom spiskowcom, aby podzielili się przeciwko sobie. Mogą po-
zwolić sobie na trochę wściekłości i zazdrości, pod warunkiem że te szkaradne uczu-
cia pozostaną ukryte i nie zachęcą ludzi złym przykładem. Faktycznie mówi, że nawet 
jeśli nie możemy być tym wszystkim, czym powinniśmy być, przynajmniej wydajmy 
się spokojni i cnotliwi, a ludzie będą mogli się skupiać wokół nas. Spełnienie ofi ary 
przez Brutusa przekształca się w obłudne przedstawienie, zwykłą komedię (STZ, 276). 

Taka sytuacja, dopowiada Girard, jest charakterystyczna dla schyłkowej 
fazy rytualnego obrzędu. Z jednej bowiem strony w jego ramach pojawiają 
się tendencje do usuwania wszelkiej przemocy z religii, która staje się wy-
sublimowaną mistyką non violence. Z drugiej strony, polityka nadal korzysta 
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z ofi arniczych rozwiązań, których istota zostaje ukryta pod pozorem daw-
nych, archaicznych zachowań. Ich jedynym celem jest zjednanie opinii pub-
licznej, dlatego Brutus i Marek Antoniusz zabiegają o względy tłumu, stojąc 
tuż przy zwłokach Cezara (por. STZ, 276–277). 

Spełnienie tej ofi ary nie przynosi skutku, ponieważ nie stwarza jedności. 
Przyczyną tego jest fakt, że spiskowcy nie potrafi li dobrze odegrać swych ról. 
Złamali podstawową zasadę rytuału, zgodnie z którą krew nie może wydo-
stać się poza granice obrzędu. Jeśli tak się dzieje – a do tego doprowadziły 
pochopne działania konspiratorów – wówczas dobroczynna przemoc prze-
mienia się w złą, stając się dla wszystkich zachętą do eskalacji agresji. 

3.5. Uwagi 

O tym, że morderstwo Cezara nie doprowadziło do pojednania ani w wy-
miarze wewnętrznym, ani interpersonalnym, świadczy dalsze postępowanie 
Kasjusza oraz Marka Antoniusza. 

Dla pierwszego władca jest przede wszystkim rywalem, jednakże nie 
wyklucza to – podobnie jak u Brutusa, tyle że w odwrotnych proporcjach – 
elementu fascynacji. Kasjusz zdradza ten aspekt, kiedy analizuje ich relację, 
stwierdzając:

Cezar nie lubi mnie; kocha Brutusa.
Gdybym Brutusem był, a on Kasjuszem,
Wpływu by na mnie nie wywarł (I, 2)204. 

Bohater nie spiskowałby więc przeciw Cezarowi, gdyby ten obdarzył go 
– podobnie jak Brutusa – swoim zaufaniem. Zamiast rosnącej i skrytej nie-
nawiści Kasjusz okazywałby władcy równie silne, i zapewne manifestacyjne, 
uwielbienie. 

Morderstwo Cezara początkowo przynosi specyfi czne spełnienie tych za-
miarów, ponieważ Brutus, upodabniając się do zmarłego władcy, czyni Kasju-
sza swoim najbliższym współpracownikiem. Jednak relacja między „braćmi” 
nie jest stabilna. Brutus coraz częściej przeciwstawia się Kasjuszowi, a jego 
reakcja jest identyczna, co prowadzi obu wodzów do sporu tuż przed bitwą 
pod Filippii. Kasjusz wraca zatem do pozycji wyjściowej: odrzucony przez 
„władcę”, pogrąża się w zawiści. 

Nieco później odzyskuje on przyjaźń Brutusa, dzięki czemu obaj prowa-
dzą wspólną kampanię. Kasjusz bowiem nieustannie potrzebuje kogoś, kogo 
obdarzałby czcią, nawet jeśli miałaby ona – jak to faktycznie się dzieje – prze-
radzać się w rywalizację. Dlatego też nierozważnie i przedwcześnie popełnia 

204 Ibidem, s. 240. 
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on samobójstwo. Błędnie interpretuje wydarzenia na froncie, sądząc, iż nie 
tylko Tytyniusz, ale w konsekwencji sam Brutus został pokonany. Brak idola 
czyni jego własną egzystencję pozbawioną wszelkich racji. 

Postępowanie Marka Antoniusza pokazuje natomiast kolejny aspekt 
politycznej gry, która polega na ukrywaniu pragnienia pod pozorem ob-
rzędowych zachowań. Antoniusz nienawidzi konspiratorów, jednak tuż po 
uśmierceniu Cezara jest zbyt przerażony ich siłą, aby dokonać zemsty. Dla-
tego udaje, że akceptuje ich rozwiązanie i w quasi-rytualnym geście dotyka 
zakrwawionych dłoni wszystkich morderców. O tym, jak fałszywe jest to po-
jednanie, przekonuje już następna scena, w której Antoniusz podburza tłumy 
przeciwko spiskowcom. 

4. Ofi arnicza ambiwalencja tragedii

Problemem, który Girard podejmuje, analizując tragedię grecką czy szeks-
pirowską, staje się również pozycja, z jakiej dramaturg prezentuje mechani-
zmy przemocy. Niezależnie od tego, czy polegają one jedynie na obustronnej 
wymianie odwetów, czy też ostatecznie prowadzą do zachowań ofi arniczych, 
stawiają zagadnienie własnego uzasadnienia. Girard zauważa, iż teoretycznie 
istnieją przeciwstawne stanowiska w tej kwestii: 

Moje stwierdzenie, że jakiś bohater sztuki jest kozłem ofi arnym, może oznaczać dwie 
różne rzeczy. Może znaczyć, że ów bohater jest niesprawiedliwie potępiony z perspek-
tywy samego autora. Że owo skazanie przez tłum jest przedstawione jako irracjonalne 
przez owego pisarza. W tym pierwszym wypadku mówimy, że sztuka zawiera temat 
lub motyw kozła ofi arnego. 

Istnieje drugie rozumienie myśli, że jakiś bohater jest kozłem ofi arnym. Może ono 
znaczyć, że z punktu widzenia samego autora bohater jest potępiony sprawiedliwie, 
ale w oczach krytyka, wypowiadającego tę myśl, owo potępienie jest niesprawiedliwe. 
Tłum potępiający ofi arę jest przedstawiany jako racjonalny przez autora, który fak-
tycznie sam należy do tłumu; jedynie w oczach krytyka i ów tłum, i autor, są irracjo-
nalni i niesprawiedliwi (STZ, 314). 

Dystynkcja ta została utworzona dzięki przeniesieniu do dzieła litera-
ckiego kategorii, które powstały w wyniku analiz materiału etnografi cznego. 
W pierwszej sytuacji dramat jest więc ukształtowany zgodnie z zasadą „kozła 
ofi arnego w tekście”, która odsłania niewinny charakter ofi ary. Różnica pole-
ga tylko na tym, że w przypadku utworu obowiązek demaskacji prześladow-
czych iluzji spoczywa wyłącznie na jego autorze. W drugiej sytuacji zadania 
tego może się podjąć jedynie krytyk, ponieważ twórca – wraz ze swymi po-
staciami – całkowicie podlega funkcjonowaniu mechanizmu mimetycznego. 
Dlatego dramat powstaje zgodnie z regułą „kozła ofi arnego tekstu”, która 
w sposób konsekwentny i ukryty organizuje jego budowę. 
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Jednakże ta opozycja między tematem a strukturą nie zawsze okazuje 
się rozłączna. W przypadku tragedii Szekspira – takich jak Juliusz Cezar czy 
Kupiec wenecki – Girard stwierdza, że oba rozwiązania zostały zastosowane 
symultanicznie. Mechanizm kozła ofi arnego uzyskuje więc dwuznaczny sta-
tus, będąc zarówno przedmiotem krytyki, jak też aprobaty. Dramaturg unika 
bezpośredniej deklaracji własnej pozycji, zmuszając odbiorcę do ujawnienia 
swojego stanowiska. Dlatego tragedia szekspirowska:

jest podobna do wirującego przedmiotu, który dzięki jakimś tajemniczym środkom 
zawsze prezentuje się przed widzem w postaci, która najbardziej pasuje do subiektyw-
nej perspektywy (STZ, 315; por. STZ, 321–322). 

Girard zresztą dokładnie analizuje technikę, za pomocą której ten rezul-
tat zostaje uzyskany. Szekspir stworzył dwa modele ofi arniczej ambiwalencji, 
a różnica między nimi wynika z fabularnej lokalizacji kulminacyjnej sceny, 
która przedstawia morderstwo lub ekspulsję. Jeśli zatem – jak w Juliuszu Ce-
zarze – kolektywna przemoc umieszczona zostaje w centrum dramatu, wów-
czas aspekt demaskatorski jest dominujący. Jego neutralizacja dokonuje się 
wyłącznie w zakończeniu, kiedy Antoniusz, podkreślając zasługi Brutusa, 
ustanawia kult nowego herosa. Dzięki temu z jego motywów znika zazdrość, 
a działania stają się konieczne i pozbawione arbitralnego charakteru. W ten 
sposób, jak zauważa Girard, stajemy się:

upoważnieni przez s a m e g o  a u t o r a  do minimalizowania lub całkowitego stłumie-
nia wszystkiego, co zaprzeczałoby uczuciu ulgi, szlachetności i spokoju emanującemu 
z tego zakończenia. Zakończenie to retrospekcyjnie przekształca bieg wydarzeń dra-
matyzowanych w tej sztuce (STZ, 286). 

Finał Juliusza Cezara dokonuje zatem bezpośredniej reinterpretacji, któ-
ra kwestionuje dotychczasowy temat kozła ofi arnego, czyniąc z niego zwartą 
strukturę. 

Jeśli jednak – jak w Kupcu weneckim czy Ryszardzie III – akt zbiorowej eks-
pulsji umieszczony zostaje w partii końcowej, wówczas przewagę osiąga aproba-
ta ofi arniczych strategii. Ich krytyka dokonana jest dyskretniej i polega przede 
wszystkim na aranżowaniu zestawień, które potwierdzają tożsamość wszyst-
kich rywali, a tym samym wskazują na przypadkową selekcję jednego z nich. 

Analogiczny model słabszej ambiwalencji jest również obecny w tragedii 
greckiej, w której struktura kozła ofi arnego ulega jedynie nieznacznemu osła-
bieniu. Dlatego demistyfi kacja staje się dostrzegalna wyłącznie dzięki zesta-
wieniu dramatu z jego religijnym kontekstem. 

Girard wielokrotnie podkreśla, iż dramaturdzy greccy posługują się mi-
tem w ten sposób, że starają się zniwelować efekt kozła ofi arnego, który do-
prowadził do jego powstania. Oznacza to, iż: 
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tragedia częściowo odsłania motywy mityczne; poeta rozdmuchuje ostygłe popioły 
kryzysu mimetycznego: scala rozrzucone fragmenty wygasłej wzajemności; stara się 
przywrócić równowagę temu, co znaczenia mityczne rozchwiały. Pobudza do życia 
wir wzajemnej przemocy; różnice topią się w tym tyglu, jak kiedyś w kryzysie, który 
został przekształcony przez tendencję mitologizującą (SP1, 88; por. SP1, 116; OU, 54, 
87; STZ, 183)205. 

O ile zatem mit dzięki zbiorowej ekspulsji ustanawia różnice, o tyle tra-
gedia dąży do ich dyspersji. Zamiast kulturowej asymetrii dramat wprowa-
dza symetrię, która jest wynikiem konfl iktów. Ustanowienie równoważnych 
i wzajemnych opozycji dokonane zostaje nie tylko na poziomie fabularnym, 
ale nawet kompozycyjnym: 

Prawdziwa symetria tragicznego dialogu w planie formalnym wyraża się w stychomy-
tii, gdy bohaterowie odpowiadają „wierszem na wiersz”. 

Dialog tragiczny jest substytutem słownym zastępującym żelazo w konkretnej 
walce (SP1, 62)206. 

Jeśli jednak w tragedii unifi kacja wszystkich postaci prowadzi ostatecznie 
do ekspulsji jednej z nich, to okazuje się, że ofi arnicze iluzje nie zostają ex-
plicite podważone. I Sofokles, i Eurypides nie dokonują zatem jednoznacznej 
demistyfi kacji, chociaż ich zdolności poznawcze pozwalały na takie postępo-
wanie. Jak bowiem konkluduje Girard: 

Tragedia – przez sam fakt, że rozkłada znaczenia mityczne na elementy – otwiera pod 
stopami poety przepaść, przed którą tenże zawsze się cofa. Kusząca go hybris jest bar-
dziej niebezpieczna niż ta, której podlegają bohaterowie jego sztuki; otwiera się ona 
na wiedzę, która w kontekście każdej religii antycznej lub prymitywnej (…) musi być 
przeczuwana z obawą, [gdyż – C.Z.] jest zdecydowanie niszczącą siłą (SP1, 188; por. 
SP1, 180–181; DV, 502–503; D, 49; PK, 110). 

205 Odmiennie natomiast kształtuje się relacja tragedii oraz obrzędów, jakie funkcjono-
wały w obrębie religii greckiej. Girard zauważa bowiem, że jeśli ofi arami były wówczas jedy-
nie zwierzęta, to dramat przekracza poziom animalny i dociera do tego, co ludzkie: „Sztuka 
tragedii zastępuje zwierzę człowiekiem, a rytualny gest – słowem; jest zatem „humanizującą” 
interpretacją funkcji rytualnej. To ta sztuka objawia nam, tak jak w pewnym sensie objawia 
Grekom, znaczenie ofi ary zwierzęcej. Ma tendencje do powtarzania jej na podniesionym po-
ziomie rozumienia, a zatem na wyższym poziomie ukrywania, o tyle o ile Inny, kozioł ofi arny, 
sam bohater, zostaje uznany za wyłącznie odpowiedzialnego za nagle objawiony konfl ikt” (OU, 
52–53; por. SP2, 184–185). 

206 Komentarz do tej obserwacji Girarda jest następujący: „Centralną literacką zasadą, 
którą wykorzystuje tragedia, jest stychomytia, wypowiedź i kontrwypowiedź, w której dwóch 
protagonistów wzajemnie sobie odpowiada w następujących wersach. Stawarza to absolutną 
symetrię między przeciwstawnymi pozycjami, rodzaj substytutu, w którym słowo zastępuje 
rzeczywisty, fi zyczny konfl ikt.  Skonstruowana na zasadzie równości dwóch pozycji, a więc 
niwelowania społecznych różnic, tragedia jest kontynuacją walki wręcz za pomocą medium 
języka” (G. Gebauer, Ch. Wulf, Mimesis: culture – art – society. Berkeley 1995, s. 261).
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Możliwość odkrycia prawdy, która dokonałaby destabilizacji kulturowego 
systemu, zostaje zaniechana. Aby to osiągnąć, autor w konkluzji opowiada 
się przeciwko własnemu bohaterowi, który staje się kozłem ofi arnym drama-
tycznego dzieła. 

Mimo zbliżonych strategii operujących ambiwalentnym ujęciem mecha-
nizmów ofi arniczych, Girard zauważa istotną różnicę między Szekspirem 
a tragikami greckimi. Ten pierwszy bowiem – zwłaszcza w Juliuszu Cezarze 
– dokonał istotnego odkrycia, rezultatami którego celowo manipuluje. Nato-
miast autorzy starożytni podlegają rozmaitym wahaniom, jakie sprawiają, że 
ich trafne intuicje nie uzyskują pełnego kształtu. 

4.1. Instytucja teatru 

Dwuznaczna perspektywa, w jakiej pojawia się w tragedii gra przemocy, nie 
wynika wyłącznie z zakresu kompetencji poznawczych autora. Równie waż-
ną przyczyną jest presja samego teatru, dla którego sztuki te powstają. 

Girard uzasadnia ten wpływ tezą, według której instytucja teatru wywodzi 
się z rytuału. Jeden z kierunków jego ewolucji doprowadził do koncentracji 
na pierwszej fazie obrzędu, usuwając niemal zupełnie moment kulminacyjny, 
w którym dochodzi do poświęcenia ofi ary (por. D, 93–94, 133). 

W wyniku tych zmian powstają kolejne formy pararytualne (np. festyn), 
wymagające odgrywania udawanych konfl iktów między bliskimi osobami. 
Girard zaznacza, że z perspektywy strukturalnej nie ma różnicy między fi -
gurą skłóconych braci obecną w rytuale oraz w jego późniejszych przekształ-
ceniach (por. SP1, 88–89; CQ, 51). Zmianie ulega jedynie funkcja, w której 
aspekt laicki zamiast religijnego uzyskuje dominację. Dlatego: 

O ile sobowtóry pozostają czystym widowiskiem, o tyle są podstawą dla wszelkich 
form akcji w teatrze bez względu na to, czy mają charakter komiczny czy tragiczny 
(TH, 300).

Koncentracja na podwojeniach postaci powoduje zarazem zmniejszenie 
roli fi nalnego rozwiązania. Biorąc pod uwagę perspektywę genetyczną, Gir-
ard stwierdza zatem, iż: 

Teatr jest zgładzeniem i uśmierzeniem składania ofi ary w tym sensie, że w ogóle nie 
składa się ofi ar. Ich śmierć jest jedynie upozorowana, nawet przedstawienie tej pozornej 
śmierci nie jest na scenie dozwolone. Ten ostatni zakaz uwydatnia odejście od rzeczywi-
stego użycia przemocy. Prawie wszystko może być w teatrze przedstawione, z wyjątkiem 
śmierci protagonisty, która nie może być widziana, nawet jeśli czasami można o niej 
usłyszeć (…) (STZ, 281–282; por. STZ, 84; A, 200–201; TH, 133; WSZ, 90). 

Jeśli jednak teatr usuwa przemoc ze sceny, nie oznacza to, że nie ma ona 
żadnego znaczenia w jego funkcjonowaniu. Każda instytucja, która wywo-
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dzi się z rytuału, pozostaje bowiem uzależniona od mordu założycielskiego 
i jego kolejnych reprezentacji. Jedyna różnica polega na tym, iż ofi arniczy 
obrzęd posługuje się symulacją w ograniczonym zakresie, natomiast teatr 
opiera się wyłącznie na niej. 

Ten kontrast nie jest jednak istotny, dlatego Girard koncentruje się na 
wzajemnych analogiach. Niezależnie bowiem do tego, czy usunięcie ofi ary 
dokonane zostaje bezpośrednio czy pośrednio, rezultat jest identyczny, gdyż 
polega na przywróceniu utraconych różnic i hierarchii między postaciami 
(por. STZ, 283). Ponadto doświadczenia uczestników obrzędu oraz widzów 
także są podobne, chociaż w przypadku sztuki charakter tych doznań jest 
niewątpliwie osłabiony. 

Bez względu na to – konkluduje Girard – jak wysubtelnione i uszlachetnione mogą 
stać się teatralne skutki kozła ofi arnego, zawsze są one równoważne nowemu prze-
niesieniu jego pierwotnych skutków, za którymi ostatecznie musi ciągle ukrywać się 
rzeczywista ofi ara, która jest o tyle skuteczna jako ofi ara, o ile jej victimage dostarcza 
satysfakcji, a więc wprost proporcjonalnie do naszej niezdolności rozpoznania jej ar-
bitralności (STZ, 351–352). 

Owo zadowolenie widzów wynika z faktu, że poświęcenie ofi ary oddala 
od nich samych groźbę zarażenia przemocą. Przedstawienie teatralne doko-
nuje bowiem eksterioryzacji tego zagrożenia, przypisując je wybranej postaci. 
Osiągnięcie tego celu wymaga jednakże przekonania odbiorców, iż jej wina 
oraz wynikająca z niej ekspulsja posiadają niekwestionowane uzasadnienie.

Na tym właśnie polega podstawowe zadanie dramaturga. Jeżeli teatr jest 
instytucją postrytualną, oznacza to, że wystawiana w nim tragedia konsoli-
duje widownię przeciwko protagoniście. Przy takim założeniu bezpośrednia 
krytyka mechanizmów ofi arniczych, na których oparty jest porządek rytual-
ny i postrytualny, staje się niewykonalna. Girard podkreśla (por. OU, 55, 87; 
STZ, 340–341; D, 46; DB, 168; PK, 111), iż wielcy tragicy doskonale wiedzieli, 
że jeśli w swoich sztukach nie dostarczą odbiorcom estetycznie spreparowa-
nych ofi ar, to sami zajmą ich miejsce. 

4.2. Ironia i język w tragedii 

Analizując tragedię Szekspira207, Girard nie poprzestaje na obserwacji doty-
czącej ambiwalencji i docieka, w jaki sposób rezultat ten został osiągnięty. 

207 Warto zwrócić uwagę, że analogiczne zjawisko Girard dostrzegł dużo wcześniej u Mar-
cela Prousta. Wówczas jednak zostało ono opisane jako rodzaj – obliczonej na osiągnięcie 
sukcesu – „taktyki literackiej”, która polega na równoczesnym ujawnianiu prawdy pragnie-
nia i osłabianiu tego odkrycia przez eksponowanie jego drugorzędnych aspektów, np. pamięci 
afektywnej (por. PP, 310–312). 
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Napięcie między kozłem ofi arnym jako tematem i strukturą uzyskane zosta-
je dzięki rozrzuconym uwagom, które mogą się wydać nieistotne, chociaż 
ich uwzględnienie może prowadzić do podważenia ofi arniczego przesłania. 
Dwuznaczność czy paradoksalność takich tragedii, jak Kupiec wenecki czy 
Ryszard III jest zatem wynikiem zastosowanej ironii – autor zarówno wytwa-
rza określone przesłanie, jak i nieustannie mu zaprzecza, zręcznie (i celowo) 
manipulując znaczeniami. Figura ironii jest w takiej sytuacji niezastąpiona, 
chociaż dzięki niej ambiwalencja staje się nie tylko subtelna, ale i – proble-
matyczna. Girard stwierdza: 

Gdyby ironii można dowieść, przestałaby być ironią. Ironia nie może być zbyt wyraź-
na, aby nie zniszczyć „kozło-ofi arnej” machiny w umysłach tych, dla których przede 
wszystkim została ona stworzona. (…) Powtórzmy, ironii nie da się i nie powinno 
dowodzić, w przeciwnym razie przeszkodzi się w katharsis tych, którzy czerpią z tej 
sztuki przyjemność jedynie na poziomie katartycznym (STZ, 317 i 319).

Ironia jest więc jedynym sposobem, który pozwala dramaturgowi rów-
nocześnie kierować przekaz do dwóch odmiennych kategorii odbiorców. 
Dopóki ironia pozostaje niezauważona, dopóty nie niweluje katharsis; kiedy 
jednak widz dostrzeże jej istnienie, nie może już uczestniczyć w postrytualnej 
funkcji teatru. 

Girard dodaje, że mechanizm ten nie może być ewidentny: nie tylko dlate-
go, iż wyeksponowana ironia uniemożliwiłaby ofi arniczą katharsis, uniemoż-
liwiłaby bowiem także ową dwuznaczność, czyli de facto warunki własnego 
istnienia. Ponadto jest ona także rodzajem odwetu, jaki dramaturg stosuje 
wobec tej publiczności, która nie będzie w stanie jej rozszyfrować. To powin-
ności wobec niej zmuszają bowiem Szekspira do ofi arniczej strukturyzacji 
dramatu, dlatego podważenie tej poetyki jest wyrazem buntu przeciwko ta-
kim oczekiwaniom (por. STZ, 320). 

Wychodząc od takiego rozpoznania, Girard dokonuje jego metaforyzacji, 
przenosząc go na płaszczyznę językową (por. STZ, 321–322). Jeśli sprawność 
ironii tragika polega na tym, że jego bohater jest i nie jest zarazem kozłem 
ofi arnym, to sytuację tę można zestawić z nieoznaczonym statusem języ-
kowego signifi ant, którego „gra” polega na unikaniu semantycznego przy-
porządkowania. Jednakże proces ten nie jest nieskończony: kiedy bohater 
zostaje złożony w ofi erze, wówczas owo signifi ant ulega wchłonięciu przez 
jednoznacznie zdefi niowane signifi é, dając początek określonej strukturze 
(i zróżnicowaniu). Tragedia jest więc dla Girarda swoistą alegorią rytualnej 
genezy języka, ponieważ: 

Ów proces nadawania znaczenia jest jednym i tym samym z „kozło-ofi arnym” zakoń-
czeniem tego kryzysu, podczas którego wszystkie znaczenia unieważniają się, odra-
dzając się następnie (…) (STZ, 322). 
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4.3. Kontekst: Poetyka Arystotelesa

Związki sztuki teatralnej oraz ofi arniczego obrzędu posiadają również uza-
sadnienie na poziomie dyskursu fi lozofi cznego. Potwierdzenie postrytualnej 
natury teatru Girard znajduje w Poetyce Arystotelesa, która dokonała pierw-
szej kodyfi kacji reguł tragicznego gatunku. 

Autor Sacrum i przemocy nader często powołuje się na zawartą w dziele 
Stagiryty tezę, według której: 

Instynkt naśladowczy jest bowiem przyrodzony ludziom od dzieciństwa i tym właśnie 
człowiek różni się od innych zwierząt, że jest istotą najbardziej zdolną do naśladowa-
nia (1448b 6–9)208. 

Zdefi niowanie istoty ludzkiej w kategoriach imitacyjnych jest trafne, cho-
ciaż niewystarczające209. Filozof grecki nadaje bowiem temu pojęciu sens, 
który sprowadza się do mediacji zewnętrznej. Konsekwencją takiego zwęże-
nia jest usunięcie rywalizacji z zakresu objętych tym terminem zjawisk. Gir-
ard stwierdza zatem: 

Arystoteles określił człowieka jako najbardziej naśladowcze zwierzę, co jest prawdą, 
ale ani on, ani żaden późniejszy fi lozof nie dostrzegł elementów przemocy, które za-
wiera ta defi nicja (Z, 2; por. GS, 124; I13, 24; I22, 243). 

Z tego powodu refl eksje zamieszczone w Poetyce nie docierają do źródeł 
kultury ani nie pokazują genetycznych i strukturalnych analogii między re-
ligią a sztuką. Chociaż bowiem Arystoteles dostrzega bliski związek ofi ar-
niczego obrzędu i tragedii, to jednak nie analizuje, w jaki sposób nastąpiła 
ewolucja jednego zjawiska w drugie. 

Jednakże Girard jest przekonany, iż przejście od instytucji rytualnej do 
postrytualnej jest w tym dyskursie zauważalne. Polega ono, po pierwsze, na 

208 W ten sposób odsyłam do: Arystoteles, Poetyka. Przeł. i oprac. H. Podbielski. Wroc-
ław–Kraków 1983. 

209 A. McKenna podkreśla jednak, iż niewątpliwą zasługą Stagiryty było wprowadzenie do 
pojęcia mimesis perspektywy antropologicznej: „dla Arystotelesa (…) imitacja nie jest z pew-
nością wybrana przez nas; jest dla nas naturalna – mówi – jest naszą naturą. Jesteśmy mime-
tyczni »od dzieciństwa«, ponieważ rodzimy się z tym. Innymi słowy: nie uczymy się mimesis 
tak jak uczymy się polityki czy etyki; mimesis jest tym, dzięki czemu uczymy się wszystkiego 
innego: zaczynając od języka, jak to uczciwie przyznajemy, ale także od pragnienia, czemu naj-
częściej zaprzeczamy” (A. McKenna, Aristotle’s Th eater of Envy: Paradox, Logic, and Literature 
[w:] Philosophical Designs for a Socio-Cultural Transformation. Beyond Violence and Modern 
Era. Ed. T. Yamamoto. Tokyo 1998, s. 634; por. P. Th iel, Th e Straussian Moment [w:] Politics 
and Apocalypse. Ed. R. Hamerton-Kelly. Morril Hall 2007, s. 209; P.B. Grande, Mimesis and 
Desire, s. 78–81). 
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założeniu, że budowa dramatu210 jest podporządkowana roli, jaką odgrywa 
on względem odbiorcy. Owa funkcja, po drugie, jest określana terminem kat-
harsis, którego związek z tym, co religijne, jest niekwestionowany. 

W ramach presupozycji funkcjonalnej Girard zwraca uwagę na trzy ele-
menty, z których pierwszy dotyczy fabuły, a dwa – bohatera. 

Pomimo pewnego wahania (por. 1451b 22–27), Stagiryta kategorycz-
nie stwierdza, że poeta nie może przekształcać przekazów tradycyjnych, 
szczególnie zaś tych zdarzeń, które – jak wynika z przykładów (por. 1453b 
22–25) – polegają na użyciu siły. Girard opatruje tę regułę następującym 
komentarzem:

Arystoteles, kiedy w Poetyce ogłasza zakazy dotyczące zbyt radykalnych zmian treści 
historycznych legend adaptowanych przez dramaturgów, wytycza tragedii ściśle okreś-
lone granice. Tego typu legendy lud zna na pamięć i mógłby się rozgniewać, jeśliby 
poeta zbyt je zniekształcił, zwłaszcza gdyby to pozbawiło ją – publiczność – pokazowo 
ukaranej ofi ary (D, 46; por. KO, 179; SP1, 102–103; DV, 503).

Jeśli zatem mitologiczne fabuły nie podlegają rewizji, to dlatego, że za-
warte w nich rezultaty ekspulsji są niezbywalnym elementem doświadczenia 
odbiorców. 

Kierując się analogicznym względem, fi lozof stawia wymagania dotyczą-
ce kreacji tragicznego herosa (por. 1452b 30–1453a 13). Zespół właściwości, 
jakimi powinien się odznaczać, jest nader niespójny, ale Girard znajduje wy-
jaśnienie tego wymagania w religijnej genezie dramatu. Dlatego: 

Cechy, które stwarzają „dobrego” bohatera tragedii, przypominają właściwości, które 
są wymagane od ofi ary rytualnej. Aby mogła ona spolaryzować i oczyścić namiętności, 
musi – jak pamiętamy – być podobna do wszystkich członków wspólnoty, a zarazem 
od nich różna, jednocześnie bliska i daleka, taka sama i inna, musi być sobowtórem 
i świętą różnicą. Tak samo bohater nie może być wyłącznie „dobry” ani „zły”. Musi 
być w jakimś stopniu dobry, aby mogła się dokonać częściowa z nim identyfi kacja 
u widza. Musi mieć też jakiś słaby punkt, jakieś „tragiczne pęknięcie”, które sprawi, że 

210 Kwestia ta nie dotyczy wyłącznie dramatu. Arystoteles, przestawiając genezę poezji, 
stwierdza, że: „Szlachetniej usposobieni twórcy naśladowali bowiem piękne czyny ludzi szla-
chetnych, natomiast twórcy o usposobieniu bardziej pospolitym przedstawiali czyny ludzi 
złych, tworząc początkowo »szyderstwa«, jak tamci – hymny i pochwały bohaterów” (1448b 
25). Komentując ów binarny podział w obrębie liryki, Cesareo Bandera zauważa: „jest jasne, 
iż ten stary pogląd na poezję odsyła do rzeczywistości społecznej, która tkwi znacznie głębiej 
i dalej niż słowa oraz autorytet Arystotelesa. Ten proces ignorujący rzeczywistość we wszyst-
kich jej szczególnych okolicznościach »wyolbrzymia« to, co dobre i złe – wychwalając pierwsze 
pod niebiosa oraz nieodwołalnie potępiając drugie – obfi tuje w echa ofi arnicze, które łączą 
najbardziej podstawowe konwencje form literackich ze społecznymi praktykami najbardziej 
podstawowego i uniwersalnego typu, tj. ze zbiorowym mechanizmem ofi arniczym” (C. Ban-
dera, Th e Humble Story of Don Quixote, s. 13).
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„dobroć” na nic się nie przyda i pozwoli widzowi wydać bohatera na zgrozę i śmierć 
(SP2, 183–184; por. SH, 120). 

Negatywny aspekt tragicznej postaci fi lozof tłumaczy, odwołując się do 
pojęcia „zbłądzenia” (hamartia; por. 1453a 10). Girard zauważa, że jest ono 
konceptualną ekspresją mitycznej krystalizacji. Ewolucja mitu prowadzi bo-
wiem do umniejszania winy bohatera, który popełnia najcięższe zbrodnie 
wbrew swojej woli i wiedzy. Dlatego hamartia: 

Sugeruje zwyczajne niedbalstwo, raczej grzeszną nieuwagę niż pełnię zła dawnych mi-
tów. Tłumaczenie powyższego wyrażenia jako „tragiczna pomyłka”, angielskie tragic 
fl aw, przywodzi na myśl błąd minimalny, małe pęknięcie w monolicie niewzruszonej 
cnoty. Element sakralnego zła zawsze jest obecny, jednakże podlega zredukowaniu 
dosłownie do minimum niezbędnego dla usprawiedliwienia niezmiernie katastrofal-
nych skutków (KO, 118; por. DO, 81–82). 

Kategoria zbłądzenia dostarcza zatem idealnego uzasadnienia dla nieod-
powiednich zachowań bohatera, które prowadzą go do wyczekiwanego przez 
widzów zakończenia. 

Girard (por. STZ, 24–25) zwraca ponadto uwagę, że wymogu Arystotelesa 
(por. 1453b 18–22), zgodnie z którym tragiczny konfl ikt powinien obejmo-
wać najbliższe osoby, nie należy rozumieć wyłącznie w sensie rodzinnym: 
kiedy bowiem rywalizacja osiąga stan ekstremalny, wszyscy upodabniają się 
do siebie, stając się nierozłączni, nierozdzielni. 

W Poetyce ostatecznym wyjaśnieniem struktury tragedii zawsze okazuje 
się funkcja, jaką pełni ona względem tych, którzy oglądają spektakl. Okreś-
lając ten proces, fi lozof lakonicznie stwierdza, że polega on na wzbudzeniu 
uczuć litości i trwogi, które następnie podlegają oczyszczeniu (por. 1449b 
27–28). 

Girard, udowadniając religijny sens pojęcia katharsis, odwołuje się zarów-
no do argumentacji strukturalnej, jak i genetycznej. W ramach pierwszej po-
jawia się analogia między mechanizmem rytuału oraz spektaklu. W trakcie 
tego drugiego: 

Katharsis odbudowuje zgodę wśród obywateli dzięki uleczeniu lub oczyszczeniu 
z mimetycznych rywalizacji, które ciągle zagrażają ludzkiej wspólnocie, czy – ina-
czej mówiąc – dzięki ożywieniu skutków założycielskiego morderstwa. Defi nicja 
arystotelesowska właśnie to stwierdza, chociaż bez wspominania o mordzie zało-
życielskim. Aby zrozumieć katharsis, nie powinniśmy sądzić, że „smutek i lęk” zo-
stają uleczone w tym sensie, że zostają usunięte; są one tymi dobrymi uczuciami, 
które gwarantują powodzenie procesowi katharsis. (…) Dopóki obywatele litują się 
nad bohaterem, dopóty nie zazdroszczą mu jego wielkości. Dopóki obawiają się, że 
mogą doznać tego samego co on cierpienia, dopóty nie odczuwają pokusy, aby brać 
go za model mimetyczny, i będą rozważnie wycofywać się z przepełnionego hybris 
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zachowania, które zapoczątkowałoby nowy kryzys mimetyczny (STZ, 282; por. OU, 
55; SP2, 184; I 13, 24; DE, 71–72; D, 133211; P5, 16). 

Interpretacja Girarda polega więc na założeniu, że dialektyka emocji od-
biorców jest zbliżona do dialektyki rytualnych zachowań. Ofi arniczy obrzęd 
przekształca bowiem „złą” – tj. działającą destrukcyjnie – przemoc w „dobrą”, 
która jednoczy uczestników we wspólnym dziele zabicia ofi ary. 

Emocje litości i trwogi, które pojawiają się dzięki tragedii, najpierw doko-
nują identyfi kacji widzów z bohaterem. Jednakże po jego uśmierceniu (czy 
ekspulsji) z uprzedniego modelu staje się on antymodelem (por. DE, 74). 
Dlatego „oczyszczenie” nie jest zwykłą „eliminacją”, ale „ulepszeniem” czy 
„korektą” dokładnie tych samych uczuć212. Przemieniona litość powstrzymu-
je pragnienie metafi zyczne, dążące do utożsamienia się z herosem; natomiast 
silne doznanie lęku zabezpiecza odbiorców przed imitowaniem jego zacho-
wania, które doprowadziłoby do eskalacji przemocy. Pojednanie wszystkich 
ze wszystkimi odbywa się więc dlatego, że nikt nie zamierza postępować tak, 
aby ściągnąć na siebie kolektywną nienawiść213. 

211 W polskiej edycji pojawił się tu błąd: w tekście oryginalnym mowa o Arystotelesie, 
a nie – Ajschylosie. 

212 C. Bandera w następujący sposób precyzuje tę intuicję: „Jeśli litość i trwoga wytworzo-
na przez tragiczny rytuał jest oczyszczona, dzieje się tak dlatego, gdyż wymaga oczyszczenia. 
A jeśli te dusze, których emocje zostają oczyszczone, czują się »rozpromienione i zachwyco-
ne«, oznacza to tylko, że nieoczyszczona litość i trwoga jest nieprzyjemnym lub niepokojącym 
ciężarem. Niestety, Arystoteles nic nie mówi o tym niepokoju, który musi zostać założony, 
jeśli katharsis zamierza mieć w ogóle jakikolwiek sens. (…) A to święta ekspulsja poświęconej 
ofi ary jest tym, co przekształca niepokojącą litość i trwogę w uspokajającą, »niewinną« litość 
i trwogę. Ponieważ jeśli katharsis, jak mówi Arystoteles, dostarcza »ludzkości niewinnej [lub 
nieszkodliwej – C.Z.] przyjemności«, jaka przyjemność byłaby bardziej niewinna niż przyjem-
ność czucia się niewinnym? Innymi słowy: jeśli usunięte zostanie sacrum, właściwa katharsis 
litość i trwoga, która jest wymagana przez »naturalną« formę tragedii, nie będzie miała sensu” 
(C. Bandera, Th e Sacred Game, s. 110, 113–114; por. J. Alison, Contemplation in a world of 
violence. Insights form René Girard and Th omas Merton [w:] eadem, On being liked. London 
2004, s. 4–5). 

213 Na tym właśnie, według Girarda, polega moralny wymiar greckiego dramatu: „Z etycz-
nego punktu widzenia w tragedii najważniejsze są momenty, w których członkowie chóru 
wzajemnie gratulują sobie, że są normalnymi ludźmi, którzy nigdy nie pozwoliliby sobie na za-
chowanie, które przejawiał »bohater«. Członkowie chóru wzmacniają się wzajemnie i podkreś-
lają, aby w żadnym wypadku nie naśladować takiego sposobu zachowania, który wprawdzie 
zawiera momenty wielkości, ale ze względu na pychę skutkuje hańbą, cierpieniem i śmiercią. 
Upadek »bohatera« rozgrywa się w tragedii najpierw wtedy, gdy w jej przebiegu następuje 
świadoma identyfi kacja widzów z »bohaterem«. Najpierw dochodzi do identyfi kacji z pysz-
nym »bohaterem«, potem następuje jego odrzucenie i zdrada. Z etycznego punktu widzenia, 
wszyscy obywatele polis uczą się z tragedii tego samego, czego wcześniej uczyli się ludzie z re-
ligijnego rytuału. Jako odrębnym ludziom, jako jednostkom nie wolno im naśladować »bo-
hatera«. Aby w żadnym wypadku nie zechcieli naśladować jego niebezpiecznego przykładu, 
uczestnicy rytuału, a przede wszystkim jego widzowie, powinni doznać »lęku« i »współczu-
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Girard podkreśla (por. WSZ, 90; STZ, 351; I22, 227), iż pomimo struk-
turalnego podobieństwa, katartyczny skutek działania teatru jest słabszy od 
tego, który dokonuje się w obrzędzie. Jednakże z tego nie wynika, że insty-
tucja postrytualna nie wywodzi się z rytuału214. Nie przemawia za tym także 
fakt, że zastosowanie przez Arystotelesa terminu katharsis zapewne nie miało 
na celu aktualizowania sensu religijnego. Girard stwierdza bowiem, iż gdyby 
Stagiryta dotarł do znaczeń rytualnych, musiałby przeprowadzić ich analizę, 
w wyniku której jego aprobata dla teatru i tragedii nie byłaby taka oczywista 
(por. SP2, 183; STZ, 283).

Argumentacja genetyczna zostaje uzupełniona dodatkowym ogniwem, 
którego dostarcza medycyna. Oczyszczenie polega tu na usunięciu z organi-
zmu tego, co doprowadza do jego choroby. Girard zaznacza, że związek kat-
harsis lekarskiej z estetyczną jest zauważalny dzięki somatycznym reakcjom 
widzów:

Kiedy ludzkie ciało reaguje na tragiczne przedstawienie za pomocą łez, wydaje się to 
zgodne z Arystotelesem. W oku nie ma nic fi zycznego, co należałoby zmyć, żadnej 
drobiny kurzu, która sprawia ból, a pomimo to ten narząd funkcjonuje tak, jakby 
coś musiało zostać usunięte. Żądanie ekspulsji musi istnieć gdzieś w umysłowo/cie-
lesnym złożeniu, ponieważ ten organ – który jest rodzajem narzędzia – odpowiada 
na to żądanie. Fakt, iż łzy nie nadają się do tego zadania, nie jest zasadniczą obiekcją. 
Oko funkcjonuje metaforycznie. Kiedy żądanie zostaje usłyszane, ciało dosyć często 
działa jako całość; kilka narządów odpowie na wołanie, a mimo iż są one rzeczywiście 
niezdolne do wykonania tego zadania, będą starały się pomóc. Ewidentna zbyt mocna 
reakcja może sugerować coś o naturze tego żądania (DB, 123). 

Somatyczne zachowania towarzyszą, jak precyzuje dalej Girard, temu, co 
dokonuje się na poziomie emocjonalnym. Nie byłoby łez, gdyby nie pragnie-
nie eliminacji tego, kto stał się ich przyczyną. Perspektywa genetyczna uzu-
pełnia zatem opis strukturalny, podkreślając, że przemiana uczuć odbiorców 
dokonuje się tylko dzięki ekspulsji „ciała obcego”, które zagraża wspólnocie. 

cia«. Te uczucia powinny być dużo silniejsze i trwałe niż impuls do zastanawiania się, który 
mógłby doprowadzić do naśladowania zachowania »bohatera«. »Bohater« i jego tragedia mogą 
być naśladowane wyłącznie kolektywnie, przed całą polis, która razem bierze udział w rytuale 
bądź przedstawieniu tragedii, gdzie tragiczne wypadki są przenoszone na scenę. Z tego punktu 
widzenia możemy czytać teorię katharsis w Poetyce w nowym świetle” (DE, 72). 

214 Girard odwołuje się także do etymologii, stwierdzając, że: „Arystoteles wydaje się mó-
wić wyłącznie o tragedii, ale teatr tragiczny nie jest niczym innym jak ofi arą odtworzoną w po-
staci dramatu. Dlatego jest on nazywany »odą kozła«. Arystoteles jest zawsze konwencjonalny 
w swoich wyjaśnieniach – konwencjonalny w najlepszym sensie. Autentycznie inteligentny 
Grek szukający uzasadnienia dla swojej religii użyłby – sądzę – słowa katharsis” (I13, 24).
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4.4. Uwagi

Dla Girarda najważniejsza cecha, która oddziela tragedię od mitu, polega 
na zastąpieniu mitycznej asymetrii przez dramatyczną symetrię konfl iktów. 
Szczególnym przypadkiem tej reguły jest dystrybucja winy. W obu bowiem 
sytuacjach uzyskuje ona odmienne uzasadnienie. O ile bowiem dla mitu 
zbrodnie bohatera są tożsame z jego istotą, o tyle, jak zauważa Vinolo: 

Nowością tragedii jest to, że winy nie emanują zupełnie tylko z postaci; protagoniści 
tragiczni błądzą, ponieważ zostają umieszczeni w położeniu, które ich przywodzi – 
wbrew nim – do popełniania czynów karygodnych215. 

Girard zapewne dopowiedziałby, że owe sytuacje polegają na takiej eskalacji 
sporu, która prowadzi do wzajemnych oskarżeń oraz wynikających z nich dzia-
łań. Nowością tragedii jest zatem intersubiektywna, antagonistyczna koncepcja 
winy, dlatego jest ona przedstawiona nie w kategoriach faktu dokonanego, ale 
procesu, którego przebieg pozostaje wyznaczony zasadami mimesis. 

Eric Gans, analizując Girardowską teorię tragedii, zwraca uwagę na ten 
właśnie aspekt. Ma on charakter antyofi arniczy, gdyż koncentruje się wokół 
oskarżeń, których arbitralna natura zostaje doskonale ujawniona. Jednakże 
poza tym poziomem „treści” tragedia składa się także z „formy”, która tkwi 
w ścisłym związku z praktykami rytualnymi. Dlatego cierpienia oraz ekspul-
sja protagonisty zawsze są nieuchronne. 

Jeśli jednak Girard zakłada, że w tragedii mechanizm kozła ofi arnego 
podlega – ukrytej, ale jednak – krytyce, to Gans uważa takie stanowisko za 
zbyt radykalne. Totalna negacja porządku religijnego prowadziłaby do upad-
ku dramatu, który nie może bez niego funkcjonować. Istotą tragedii jest bo-
wiem nieustanne napięcie między rewizjonistyczną „treścią” oraz tradycyjnie 
rytualną „formą”; napięcie, które powoduje, iż egzystencja protagonisty koń-
czy się niezasłużoną katastrofą. Dlatego też: 

świat, który mógłby naprawdę wyrzec się ofi ary, równie dobrze mógłby wyrzec się 
tragedii. Nasze uporczywe przywiązanie do Sofoklesa i Szekspira nie pokazuje po 
prostu, że akceptujemy ich dekonstrukcję ofi ary, ale że jesteśmy przywiązani do ofi ar-
niczej sytuacji jako do jedynego kontekstu, wewnątrz którego ofi ara może być prak-
tykowana. Żeby być zdolnym do pragnienia, aby Hamlet czy Edyp przeżył, musimy 
wiedzieć, że jego ekspulsja czy śmierć są przedustawną koniecznością216. 

Dialektyka formy i treści u Gansa jest analogiczna do ofi arniczej ambi-
walencji, o której pisze Girard. Istotna różnica między nimi polega na ocenie 

215 S. Vinolo, op. cit., s. 130. 
216 E. Gans, Form Against Content: René Girard’s Th eory of Tragedy. „Revista Portuguesa 

de Filosofi a” 2000, nr 56, s. 63. 
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tego procesu: dla pierwszego jest on odpowiedni, ponieważ zapewnia trwa-
nie „estetycznej kultury”, natomiast dla drugiego zawsze jest niedostateczny, 
gdyż nie pozwala na zdemaskowanie źródeł kultury jako takiej. Gans zatem 
nie tylko lekceważy przemoc, lecz także okazuje się do niej przywiązany, 
uznając ją za niezbywalny składnik cywilizacji. 

Natomiast samo funkcjonowanie ofi arniczej ambiwalencji niekiedy 
wzbudza kontrowersje. Okazuje się bowiem, że w ramach tragedii greckiej 
istnieją dzieła, w których pojawia się nie tylko model drugi (tj. słabszy), ale 
również pierwszy, mniej dwuznacznie demaskujący obrzędowe procedury217. 
Girard zresztą zgadza się z tym zastrzeżeniem, dlatego w późniejszej pracy 
nawiązuje do Ajschylosa, zaznaczając jednak, iż nawet u tego tragika krytyka 
mechanizmu kozła ofi arnego nie dokonuje identyfi kacji z losem ofi ary (por. 
D, 131–134).

Wyrafi nowana demistyfi kacja (model drugi) stawia natomiast kwestię 
moralnej pozycji, którą w tym procederze zajmuje autor. Jeśli zatem Szekspir 
rozpoznał ofi arnicze zachowania, to nie ujawniając bezpośrednio ich właści-
wej natury, sam przyłączył się do nich218. Na tak postawiony problem Girard 
odpowiada nie tylko stwierdzeniem dotyczącym zagrożenia pisarza, który 
aby uniknąć wygnania nie może otwarcie krytykować wymagań stawianych 
przez widzów. Autor Sacrum i przemocy spekuluje ponadto, że etyczny dy-
skomfort związany z aktem tworzenia istotnie był nieobcy angielskiemu dra-
maturgowi.

Dlaczego poeta miałby czuć się dumny, że dostarcza tłumowi zastępczych ofi ar? Fakt, 
że sam nie jest naiwny, że z dystansu manipuluje nieświadomymi widzami i jeszcze 
pragnie, aby owi najmądrzejsi doceniali ten dystans, nie sprawia, że manipulacja staje 
się bardziej chwalebna (STZ, 341).

O wielkości Szekspira świadczy natomiast fakt, iż doświadczenie dwu-
znacznej postawy nigdy nie stało się dla niego powodem do dumy. Wprost 
przeciwnie: krępująca pozycja zmusiła go najpierw do tematyzacji tego poło-
żenia (czego wyrazem jest Hamlet), a następnie do rezygnacji z artystycznej 
kariery. 

217 Por. F.T. Griffi  ths, Girard on the Greeks/Th e Greeks on Girard. „Berkshire Review” 1979, 
nr 14, s. 24–30.

218 Por. R.  Levin, Th e New Refutation of Shakespeare. „Modern Philology” 1985, nr 2, 
s. 125. 
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Nowoczesność

Określając początek ery nowoczesnej, Girard waha się między „późnym rene-
sansem” (por. STZ, 191; P4, 142; MPB, 239) a wiekiem osiemnastym (por. BE, 
132; MT, 232; RU, 95). Niezależnie jednak od ustawienia temporalnej granicy 
istotna jest stała perspektywa oglądu, która zresztą wyraźnie się rozdwaja. 
Girard analizuje nowoczesność zarówno ze względu na zachodzące w niej 
cyrkulacje pragnienia, jak i funkcjonowanie mechanizmów ofi arniczych. 

Skala, zakres oraz wyniki tych dociekań pozostają zróżnicowane, a nawet 
– asymetryczne. Niewątpliwie bowiem wymiar pierwszy jest tu dominują-
cy – odczytywane przez Girarda arcydzieła dokładnie, wielostronnie i wier-
nie prezentują właśnie kondycję nowoczesną219. Dlatego też tezy dotyczące 
zapośredniczonej natury pragnienia oraz wynikających z tego konsekwencji 
opisują – przeważnie – jej antropologiczny aspekt. Paradoks polega jednak na 
tym, że niektóre z tych odkryć, ulegając dalszej uniwersalizacji, tracą własną 
specyfi kę: jeśli bowiem Girard rekonstruuje proces hominizacji i powstanie 
kultury za pomocą tych kategorii, to dokonuje zarazem ich dehistoryzacji220. 
Celem niniejszego rozdziału jest więc zebranie i podsumowanie jedynie tych 

219 U nas jako pierwszy zauważył to Cezary Rowiński, stwierdzając, że: „postępowanie 
Girarda wynika z przekonania, iż w wielkich dziełach powieści nowoczesnej najpełniej od-
zwierciedlają się wszystkie cechy człowieka nowoczesnego, ujmowanego zarówno w płasz-
czyźnie społecznej, psychologicznej, jak i metafi zycznej” (C.  Rowiński, Filozofi czne podsta-
wy koncepcji człowieka René Girarda. „Studia Filozofi czne” 1981, nr 9, s. 48; por. R.B. Pippin, 
Modernism as a Philosophical Problem. Oxford 1991, s. 34–35). Sam Girard zauważa, że jego 
odkrycia – zwłaszcza w zakresie pragnienia – pozostają w dużym stopniu uzależnione od wa-
runków, jakie stwarza nowoczesność: „Mimetyczna teoria nie ma zastosowania do wszystkich 
relacji ludzkich, ale właśnie w tych stosunkach z osobami najbliższymi trzeba być świadomym 
mechanizmów, jakie ona opisuje. To, na co staram się wskazać, to karykaturalny wymiar naszej 
epoki. Ponieważ wszyscy uczestniczymy w tej przesadzie, ona staje się paradoksalnie łatwiejsza 
do oszacowania niż miniona normalność. Oto paradoks mojej tezy: ona jest prawdopodobnie 
przesadzona, ale sądzę, że jest prawdziwa; a jeśli upieram się przy niej, to dlatego, że uważam 
także, iż prawda dzisiaj nie przestaje być prawdopodobna” (I15, 109–110). 

220 Nie jest to jednak zabieg skrajny, gdyż poziom ogólny stale koegzystuje z wymiarem 
dziejowym. Girard stwierdza bowiem: „Ponieważ zjawiska mimetyczne zawsze wykazują ten-
dencję do silnego wzrostu, muszą posiadać początek, rozwój i ostatecznie koniec (…). Zja-
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zjawisk, jakie w obrębie cyrkulacji pragnienia nie podlegają (albo podlegają 
tylko częściowo) powyższej generalizacji, stając się niezmiennym wyznaczni-
kiem samej nowoczesności. 

W przypadku mechanizmów ofi arniczych natomiast zasadniczym ob-
szarem badań pozostaje cywilizacja pierwotna. Rozważania nad działaniem 
przemocy w epoce współczesnej nie przynoszą zatem fundamentalnych od-
kryć; dostarczają raczej kolejnych dowodów potwierdzających uprzednie 
rozpoznania. Ponieważ jednak Girard nader często analizuje aktualne kon-
fl ikty (oraz ich wyjątkowe formy, np. terroryzm), dlatego i w tej kwestii zary-
sowuje się pewna specyfi kacja, którą należałoby zrekonstruować. 

Zarysowana powyżej asymetria sprawia, że podstawowa defi nicja nowo-
czesności zostaje skonstruowana na podstawie procesów imitacyjnych. Istota 
tej epoki polega na usunięciu mediacji zewnętrznej, która funkcjowała we 
wspólnotach tradycyjnych, silnie zhierarchizowanych. Już bowiem w rene-
sansie staje się zauważalny: 

dryf nowoczesnego społeczeństwa od z e w n ę t r z n e g o  pośrednictwa ku w e -
w n ę t r z n e m u  (STZ, 415). 

Dlatego: 

To w pośrednictwie wewnętrznym tkwi głęboka prawda nowoczesności (PP, 98 por. 
MT, 240; BE, 109, 131–132; TH, 284–285). Jedynym sposobem, dzięki któremu no-
woczesność może zostać zdefi niowana, jest uniwersalizacja mediacji wewnętrznej, 
ponieważ nie istnieją takie obszary życia, w których ludzie trzymaliby się daleko od 
siebie nawzajem, a to oznacza, że konstrukcja naszych przekonań i tożsamości nie 
zawiera nic innego jak silne mimetyczne komponenty (MPB, 240). 

Zatem nowoczesne społeczeństwo rezygnuje z powielania nieosiągalnych 
modeli, które zostają zastąpione jednostkami o zbliżonym statusie, dzię-
ki czemu na szeroką skalę pojawia się rywalizacja oraz mediacja podwójna 
prowadząca do efektu sobowtórów221. Stan ten – pominąwszy jego rozmaite 

wiska mimetyczne mają swoją własną specyfi czną czasowość czy historyczność i muszą być 
odczytywane zarówno metodą antropologiczną, jak i historyczną” (ED, 12; por. BE, 40). 

221 Istota tego zwrotu została scharakteryzowana następująco: „Nowoczesne społeczeń-
stwo powstaje wtedy, gdy znika (…) strach przed równością, a nawet wtedy, gdy równość 
staje się ideałem. To przejście od tego, co przednowoczesne do tego, co nowoczesne zbiega 
się z przejściem od zewnętrznej do wewnętrznej mediacji, która jest dominującą formą zapo-
średniczonego pragnienia. To prowadzi (…) do zwiększonej rywalizacji i konkurencji między 
ludźmi. Im bardziej społeczeństwo staje się egalitarne, tym więcej zazdrości, próżności, chci-
wości i ambicji zostaje rozprzestrzenionych. Oczywiście, te uczucia zawsze były częścią ludz-
kiego usposobienia, ale podczas gdy tradycyjne kultury uważały je za szkodliwe i starały się je 
ograniczać, nowoczesność zaczęła postrzegać je jako neutralne lub nawet pozytywne charak-
terystyki” (F. Depoortere, Christ in Postmodern Philosophy: Gianni Vattimo, René Girard, and 
Slavoj Žižek. London 2008, s. 58; por. A. Feenberg, Fetishism and Form: Erotic and Economic 
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konsekwencje – sprowadza się do układu zależności, w jakim tkwi podmiot, 
pozostając pod wpływem tyleż silnym, co wielostronnym. Girard niejedno-
krotnie zauważa, że takie rozpoznanie pozostaje w sprzeczności z defi nicjami 
powstałymi w obrębie samego modernizmu, które zdecydowanie preferują 
ujęcia jednostkowe222. 

1. Nowoczesne skutki pragnienia

Girard wskazuje na cztery procesy, które wynikając z mediacyjnej intensyfi -
kacji, przybierają właściwe epoce nowoczesnej formy. Pierwszy pozostaje ści-
śle związany z defi nicją, ponieważ samo przejście od pośrednictwa zewnętrz-
nego do wewnętrznego jest już symptomem masochizmu egzystencjalnego 
(por. PP, 188; TH, 286)223. Jego wpływ rozciąga się na sferę erotyczną (por. 
masochizm erotyczny), a także – moralną224. 

Nierozerwalny związek z zawsze zwycięskim rywalem sprawia, że ma-
sochista rekompensuje własne porażki za pomocą odpowiednio skonstruo-

Disorder in Literature [w:] Violence and Truth. On the Work of René Girard. Ed. P. Dumouchel. 
Cambridge 1988, s. 150; M. Deguy, Destin du désir et roman. „Critique” 1962, nr 176, s. 21; 
J. Cohen, La théorie du roman de René Girard. „Annales” 1965, nr 3, s. 470). Jednakże owa 
intensyfi kacja mimetycznych zjawisk nie zawsze umożliwia dostęp do nich. Paradoks polega 
bowiem na tym, iż „(…) pragnienie w nowoczesnym świecie jest znacznie bardziej niewidocz-
ne, kameralne, subtelne oraz indywidualne niż pragnienie kontrolowane przez społeczeństwa 
ofi arnicze” (P.B. Grande, Mimesis and Desire, s. 112). 

222 Stąd krytyczne przywoływanie powyższego terminu, który staje się synonimem po-
znawczych iluzji: „Grupa zawsze decyduje za indywiduum. (…) To, co jest »nowoczesne«, 
istnieje tylko jako uporczywe odrzucenie tej oczywistej prawdy społecznej z powodu przywią-
zania do swojego indywidualizmu” (BE, 22; por. GR, 203; DB, 115; TH, 285; PK, 221). Dema-
skując błędne założenia tego stanowiska, Girard niejednokrotnie wskazywał, że faworyzowane 
w nowoczesności pojęcie „innowacji” (tj. oryginalności, niepowtarzalności) nie istnieje bez 
udziału mechanizmów „imitacji”, powielania (por. MT, 230–245; I11, 2).

223 Jeden z komentatorów zauważa zatem, iż: „Nowoczesne pragnienie, romantyczne 
pragnienie jest typem namiętności w sposób naturalny związanej z przeszkodami, naznaczo-
nej przez posiadanie obsesji na ich punkcie, a nawet wywodzącej z nich swój cel i »żywotność«. 
Romantyczna namiętność jest więc zasilana przez podziemną potrzebę przeszkód; pragnie-
nie pierwotnie wywołane przez przeszkodę, staje się pragnieniem przeszkód (a desire for ob-
stacles). Zatem ona »zadowala się«, raniąc się. Może stać się »masochistycznym« pragnieniem 
potwierdzającym swoją własną nicość, ponieważ potwierdzając ją, ona potwierdza ważność 
przeszkody, którą pragnienie stara się imitować” (S.L. Gardner, Myths of Freedom. Equality, 
Modern Th ought, and Philosophical Radicalism. London 1998, s. 24). 

224 Trzeba jednak zaznaczyć, że masochizm nie jest pierwszym i podstawowym skutkiem 
przejścia od mediacji zewnętrznej do wewnętrznej. Jest nim bowiem ów niekontrolowany roz-
wój mimetyzmu – w postaci np. pseudonarcyzmu, snobizmu, rywalizacji itp. – który niekiedy 
Girard określa wspólnym mianem „resentymentu” (por. PP, 17–20), awansując go nawet do 
roli „nowoczesnej namiętności par excellence” (BE, 12).
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wanych przekonań etycznych. Znienawidzony mediator skojarzony zostaje 
ze złem, natomiast podmiot opowiada się po stronie tego, co uznał za bez-
względnie dobre. W konsekwencji: 

masochista utożsamia się ze wszystkimi „poniżonymi i znieważonymi”, ze wszystkimi 
rzeczywistymi lub wyimaginowanymi nieszczęściami, które przypominają mu niejas-
no jego los. I obwinia o to samego Duch Zła. Bardziej niż na pokonaniu prześladow-
ców, zależy mu na dowiedzeniu ich zła i własnej prawości; każąc im oglądać ofi ary ich 
niegodziwości, chciałby okryć ich wstydem (PP, 194). 

Na postawę masochisty składa się zatem z jednej strony nienawiść do zła, 
za które odpowiedzialny jest tryumfujący rywal, oraz, z drugiej – nieodzow-
ny pesymizm. Podmiot wie, że jego wysiłki nie doprowadzą do zwycięstwa 
dobra, ale ten brak nadziei nadaje moralnemu masochizmowi wzniosły cha-
rakter (por. PP, 195). 

Girard podkreśla, że ów system przekonań i postaw jest fałszywy, oparty 
na – niekiedy zresztą przeczuwanym – samooszustwie. Masochistę fascynuje 
bowiem zło, a dobro nudzi i odpycha. Ponadto ta etyka zawsze jest relacyjna: 
pozytywna kwalifi kacja wynika w niej wyłącznie z opozycji, z zamiaru prze-
ciwstawienia się kodeksowi rywala, a nie z uznania obiektywnych wartości 
(por. PP, 195–196). 

Drugim zjawiskiem są nowoczesne formy rywalizacji, które wywierają 
silny wpływ na potrzeby naturalne związane z odżywianiem. Girard zauwa-
ża, że między anoreksją a bulimią istnieje ścisły związek, ponieważ wiele 
kobiet, nie potrafi ąc w tak radykalny sposób rezygnować z pokarmu, przyj-
muje go, a następnie – usuwa (por. ED, 5). Ta strategia jest zresztą bardziej 
zgodna z zasadami wyznaczanymi przez rozmaite formy kultury masowej. 
Z jednej bowiem strony promuje ona odpowiednio szczupły ideał kobiecego 
ciała, ale z drugiej zakłada niczym nieograniczony poziom konsumpcji (por. 
ED, 16–17). 

Jednakże ów narzucany przez modę wizerunek – którego genezę Girard 
wyprowadza z dziewiętnastowiecznych praktyk cesarzowej Elżbiety i Euge-
nii – jest wyłącznie wzorcem zewnętrznym, który zostaje podporządkowany 
międzyludzkiej interakcji: 

Oczywiście, nasza nowoczesna bulimiczka je dla siebie, ale wymiotuje ze względu na 
inne – ze względu na te kobiety, które wzajemnie oglądają własne talie. Jej radykal-
na wolność jest równoznaczna z jej podporządkowaniem opinii innych. Mimetyczne 
pragnienie zmierza do osiągnięcia absolutnej szczupłości promiennej istoty, którą 
zawsze jest w naszych oczach jakaś inna osoba, a nigdy my sami – przynajmniej we 
własnym mniemaniu (ED, 8). 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   262Zalewski Zrodlo 2 indd 262 2015-10-23   15:10:272015-10-23 15:10:27



263

Girard podkreśla, że ta kobieca rywalizacja osiąga znaczący stopień in-
tensyfi kacji, w którym znika nawet sam „przedmiot”, a najważniejszym zada-
niem jest pokonanie innych i zajęcie – dzięki odpowiednio szczupłej sylwetce 
– niekwestionowanej pozycji (por. ED,13–14). Fakt ten, jak dodaje w później-
szym wywiadzie, ma naturę nie tylko jednostkową: stanowi znak nowoczes-
nego kryzysu225 i – w swym samoofi arniczym aspekcie – przypomina prakty-
ki archaiczne (por. I15, 100, 122–123). 

Trzeci proces zakłada kolejny wzrost zakresu i natężenia mimetyzmu. 
Specyfi ka nowoczesnego społeczeństwa polega bowiem na tym, że pozycja 
rywala staje się akcydentalna i może ją zająć dowolna osoba (por. PP, 98–99). 
Jeśli tak, to podmiot bywa uwikłany w kilka mediacyjnych relacji, które poja-
wiają się symultanicznie. Dlatego:

człowiek (…) często jest wręcz rozdarty między wieloma pośrednictwami jednocześ-
nie. W każdej chwili i dla każdego rozmówcy jest kimś innym. Na tym właśnie polega 
(…) polimorfi zm jednostki (…) (PP, 97). 

Na poziomie psychologicznym proces ten prowadzi do rozpadu spójnej, 
zintegrowanej osobowości. Jego skutkiem jest natomiast rotacyjna zmiana 
wszelkich postaw, poglądów i przekonań – bez względu na fakt, iż kolejne 
stanowiska pozostają z sobą w sprzeczności. Taką sytuację Girard określa 
momentem nowoczesnym par excellence (por. PP, 254). 

Jego funkcjonowanie jest zauważalne nie tylko w perspektywie jednostko-
wej, ale i zbiorowej. Nowoczesną kulturę przenika zatem:

jałowy eklektyzm, przejściowe fascynacje, coraz bardziej ulotne mody, coraz szybciej 
zmieniające się teorie, systemy i szkoły i owo tak nas współcześnie niepokojące „przy-
śpieszenie historii” (...) (PP, 99; por. PP, 159; STZ, 190; DB, 115). 

Girard zwraca też uwagę, że mimetycznie uwarunkowane przemiany po-
wodują zupełną dewaluację pojęcia konwersji, radykalnego zerwania. Nie 
oznacza już ono intelektualnego odkrycia powodującego autentyczny zwrot 
poznawczy, ale staje się strategią rywalizacyjną, dzięki której możliwe jest 
zajmowanie coraz bardziej „innowacyjnych” pozycji (por. MT, 236; QC, 81). 

Czwarty proces również stanowi mimetyczną taktykę, która wynika z jesz-
cze silniejszego uzależnienia. Kiedy bowiem między podmiotami zaistnieje 
podwójna mediacja, która dokonuje ich ujednolicenia, wówczas nieuchron-
nie pojawia się manewr mający przywrócić utraconą różnicę, a tym samym 
tożsamość226. Polega on na udawanej obojętności, która powstaje w wyniku 

225 Por. S. Marcireau, Le christianisme et l’emergence de l’individu chez René Girard, s. 73. 
226 Antropologiczne założenie tego mechanizmu trafnie wydobył Gardner: „Nowoczes-

ne rywalizacje często przybierają chorobliwie indywidualne cechy, kiedy przedmiot, model 
i przeszkoda łączą się wszystkie razem. Jednostka nie może uznać, iż jej zazdrość już imituje 
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kontrimitacji, a więc dzięki działaniom będącym dokładną odwrotnością po-
stępowania rywala. Ta strategia określona zostaje następująco:

Społeczeństwo nowoczesne jest już tylko negatywną imitacją, a wysiłek, by porzucić 
szablony, kończy się nieuchronnie powrotem do dawnych nawyków (PP, 107; por. 
TH, 301; QC, 54, 82; STZ, 415; P4, 143–144).

Negatywna imitacja nie tylko nie spełnia swojej roli (i prowadzi do dalszej 
intensyfi kacji mimetyzmu), lecz także powoduje degenerację tych sfer, które 
wykorzystuje. Girard konkluduje bowiem, iż: 

W dziedzinach bardziej duchowych świat nowoczesny odrzuca imitację ze względu 
na osiągnięcie oryginalności za wszelką cenę. Nigdy nie wolno mówić tego, co mó-
wią inni; nie wolno malować tak, jak malują inni; nie wolno myśleć tego, co myślą 
inni, etc. Ponieważ jednak jest to absolutnie niemożliwe, bardzo szybko popada się 
w imitację negatywną, jaka wszystko sterylizuje. Jest ona rywalizacją mimetyczną, 
która zaogniając się, staje się destrukcyjna na wiele sposobów (QC, 81; por. I11, 2; 
I15, 112). 

Jedna z najważniejszych „strat” powstałych w tym procesie polega na utra-
cie – albo wyraźnej minimalizacji – poznawczych aspiracji danej dziedziny. 
Jeśli bowiem jej mechanizmem genetycznym kieruje rywalizacja, wówczas 
kwestia prawdy staje się marginalna. 

2. Mimesis w literaturze nowoczesnej 

Odnosząc się do problemu dotyczącego zakresu własnych analiz, Girard za-
uważa: 

nie twierdzę, że problem mimetyczny wyczerpuje literaturę. Powiedziałbym, że jest 
wiele rodzajów literatury, które albo wykazują ignorancję mimetyczną, albo są zbyt 
ogłupione mimesis, żeby mogły stanowić oświecenie. I są jeszcze inne, które do pew-
nego stopnia są na nią wyobcowane, jak na przykład niektóre formy poezji (I8, 169; 
por. I9a, 55; RD, 197). 

Wszystkie cztery kategorie mogą zawierać arcydzieła, ale Girarda najbar-
dziej interesują te spośród nich, których epistemologiczne zdolności nadają 
im rewelatorski (tj. „oświetlający”) charakter. Pozostałe grupy oparte są na 

pragnienie Innego, do którego ma pretensje. Ona musi za wszelką cenę utrzymywać pozory 
oryginalności, dokładnie tak, jak desperacko musi odrzucać je u Innego. Im bardziej chce być 
Innym, tym bardziej musi usiłować przedstawiać siebie jako kogoś odmiennego. Imitacja przy-
biera formę zaprzeczenia, przeciwieństwa” (S.L. Gardner, Tocqueville, Girard, and the Mystique 
of Anti-Modernism [w:] Faith, Reason, and Political Life Today, s. 217). 
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unikaniu, bezwiednym podporządkowaniu lub gatunkowym ograniczeniu, 
dlatego nie stanowią pierwotnego celu analiz. Niemniej Girard niekiedy po-
dejmuje próby mimetycznej reinterpretacji utworów, które tylko odzwier-
ciedlają imitacyjne procesy, ulegając im tyleż silnie, ile bezrefl eksyjne. 

Literatura nowoczesna dostarcza wielu takich przykładów, gdyż powstała 
w okresie radykalnej eskalacji mimetyzmu. Paradoks polega jednak na tym, 
że fakt ten jest przez nią starannie negowany, ponieważ jej zadaniem stano-
wi stworzenie enklawy, która ustanawiając radykalną autonomię podmiotu, 
usuwa wszelkie zjawiska mediacyjne (por. PP, 21–22, 275–276). W rezultacie 
nowoczesna literatura: 

jest zarówno przeniknięta przez, jak i ilustrująca mimetyczne czy zapośredniczone 
pragnienie. Jeśli to pragnienie nie jest bezpośrednio rozpoznawalne, powodem tego 
jest fakt, iż – poza pewnym etapem swojej ewolucji – ono nie uznaje swej własnej 
obecności i ucieka się do ukrywania. Żeby analizować te dzieła, musisz najpierw zro-
zumieć zwyczaje i maski mimetycznego pragnienia (P6, 10; por. BE, 33; PP, 279). 

Krytyczne lektury tych utworów są więc aplikacją narzędzi stworzonych 
dzięki arcydziełom. Zabieg ten jest i konieczny, i uzasadniony, gdyż nowo-
czesna literatura zbyt jednostronnie przedstawia problem pragnienia, kon-
centrując się wyłącznie na wewnętrznych reakcjach podmiotu, który podda-
ny jest – najczęściej nieujawnionej – mimetycznej presji (por. MT, 242–243). 

2.1. Człowiek śmiechu W. Hugo

W Człowieku śmiechu Girard wskazuje na dualizm kreacji monstrualnych 
i półboskich, którego wyjaśnienie tkwi w postawie samego Wiktora Hugo. 
Przeciwieństwo powstało dzięki odwróceniu tradycyjnej symboliki – fi -
zyczna, monstrualna brzydota Gwynplaine’a połączona zostaje z moralnym 
pięknem, natomiast zewnętrzne piękno księżniczki Jozjany i Lorda Dawida 
skrywa okrucieństwo, obojętność oraz brak etycznych zasad. Analogicznej 
inwersji podlega także antyteza światła i ciemności, ponieważ to pozbawiona 
wzroku Dea (a nie arystokraci) dostrzega autentyczne zalety Gwynplaine’a. 

Opozycja ulega zresztą dodatkowej intensyfi kacji na poziomie zbioro-
wym. Niewinny bohater jest prześladowany najpierw przez okrutnych com-
prachicos, którzy oszpecili jego twarz, a następnie, kiedy ujawnione zostało 
jego wysokie pochodzenie, przez nieprzejednanych arystokratów niszczą-
cych jego demokratyczne zamiary. Niemniej ta różnica zaczyna się zacierać, 
gdy w jednej z ostatnich scen bohater:

ukradkiem wszedł do pokoju piekielnej Jozjany, gdzie kontemplował owo nagie pięk-
no uśpione w jej łóżku. Hugo mówi nam, że ona przypomina monstrualnego pająka 
w środku swojej sieci. Gwynplaine nie myślał o demokracji w tym momencie; on ra-
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czej ulegał nieprzyzwoitemu erotycznemu podnieceniu, wkrótce zastąpionemu przez 
ambicję – kolejne nieczyste uczucie (MT, 127; por. MT, 131). 

Obudzenie pragnienia, które zresztą kwestionuje dotychczasowe szczęś-
cie (oraz miłość Dei), nie prowadzi jednak do zmiany egzystencji. Jozjana, 
a zwłaszcza Lord Dawid odrzucają Gwynplaine’a, dotkliwie go upokarzając. 

Girard zauważa, że autor w pełni utożsamia się z tym niewinnie dręczo-
nym i prześladowanym bohaterem. Motywacja tej postawy nie jest jednak 
zupełnie bezinteresowna: 

Jozjana i Lord Dawid reprezentują wszystko, czego Hugo nie może uwieść czy kon-
trolować; oni są nieprzezwyciężoną przeszkodą, być może przedmiotem oburzenia, 
ale przede wszystkim – obiektem pragnienia; są upragnieni z tego właśnie powodu, 
że są przeszkodą, która nie może zostać pokonana. Olbrzymia pycha Hugo zawsze 
potrzebuje sprawdzania, i to jest ta potrzeba, jaka czyni z przeszkody jedyny praw-
dziwie upragniony cel, ostry kamień, o który Gwynplaine, niewątpliwie ofi ara – ale 
dobrowolna ofi ara – nigdy nie przestanie się potykać (MT, 128). 

Związek pisarza i protagonisty jest masochistyczny, oparty na solidar-
ności z tym, który nie pokona (nawet za pomocą rewolucyjnych i demo-
kratycznych programów) mocnego, autorytarnego rywala. Ten wymiar zo-
staje poprzedzony aspektem sadystycznym: Hugo skrycie bowiem uwielbia 
boską doskonałość takich postaci, jak Jozjana czy Lord Dawid – i dlatego 
kreuje zdeformowanego potwora, który nigdy nie będzie należał do ich krę-
gu. Paradoks pozycji autora polega więc na tym, że im bardziej chciałby on 
stać się podobny do owych bóstw otoczonych nimbem władzy i „klasycz-
nej” piękności, tym gorliwiej tworzy „gotyckie” monstra i sam okazuje się 
jednym z nich. 

2.2. Obcy A. Camusa 

Analizując Obcego, Girard zwraca uwagę na istotną niespójność (struktural-
ną skazę) powieści. Kreacja bohatera jest bowiem sprzeczna: z jednej stro-
ny jest on spokojnym, pozbawionym ambicji biurokratą, a z drugiej – ofi arą 
opresywnego społeczeństwa. Jedynym sposobem pozwalającym na uzyska-
nie tego efektu jest koncepcja nieumyślnej zbrodni, za którą Meursault musi 
ponieść – niezasłużoną, ale konieczną – karę. To założenie znajduje także 
odzwierciedlenie na poziomie narracyjnej techniki, która za pomocą dro-
biazgowych, monotonnych ujęć przedstawia zarówno codzienne czynności, 
jak i decydujące wydarzenie, wywołując sugestię, że pierwsze konsekwentnie 
prowadzą do drugiego (por. DB, 17–18).

Zbrodni zostaje odebrane podmiotowe uzasadnienie, a próby jego odna-
lezienia w teorii absurdalnego przypadku czy fatalizmu są nieprzekonujące, 
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ponieważ zakładają zerwanie z racjonalnym realizmem, zgodnie z którym 
niemal cała powieść została zbudowana. Ponadto zbliżony brak motywacji 
wydaje się udziałem samego pisarza, gdyż używając skrajnie ascetycznego 
stylu, rezygnuje on z prezentacji własnej perspektywy. Morderstwo popeł-
nione przez bohatera i proces twórczy autora sprawiają wrażenie działania 
mechanicznego i naturalnego – przychodzącego samoczynnie w pewnych 
okolicznościach (por. DB, 28–29). 

Podważając te iluzyjne założenia, Girard konstruuje hipotezę, której za-
daniem jest wskazanie ukrytych przyczyn. Stwierdza zatem, że postępowanie 
Meursault (a poniekąd i samego Camusa) przypomina zachowanie dziecka 
obrażającego się na dorosłych, którzy nie spełniają jego zachcianki. Opusz-
cza ich, ale szybko okazuje się, że samotność jest nie do zniesienia, zarazem 
jednak duma nie pozwala mu na powrót do rodzinnego grona. Żeby zatem 
nawiązać zerwany kontakt, dziecko podejmuje ryzykowne działania, które 
w sposób przypadkowy i nieprzewidziany doprowadzą do karalnego czynu. 

Meursault postępuje podobnie: 

on zaczyna zadawać się z osobami z półświatka mimowolnie i przygodnie, tak jak 
zadawałby się z kimkolwiek innym; kwestia realnych konsekwencji nie pojawia się, 
gdyż dla niego inni ludzie realnie nie istnieją. Stopniowo Meursault zostaje wciąg-
nięty w podejrzane interesy swoich znajomych, ale z trudem uświadamia sobie to 
uwikłanie. Dlaczego miałby się martwić, skoro jedno działanie jest tak samo dobre 
jak inne? (DB, 30). 

Kiedy „wydarza się” zabójstwo, bohater nie uznaje odpowiedzialności, 
a zarazem uzyskuje możliwość konfrontacji. Girard konkluduje zatem, że: 

Skrycie prowokacyjnej natury morderstwa nigdy nie uznano, a represje społeczności 
zostały zaprezentowane jako niczym nieuzasadniona agresja. Relacja między jednost-
ką a społeczeństwem była więc odwrócona; samotna jednostka Meursault jest przed-
stawiona jako zupełnie obojętna względem zbiorowości, podczas gdy zbiorowość jest 
rzekomo intensywnie skoncentrowana na rutynie swoich codziennych spraw. Ten 
obraz jest fałszywy – i wszyscy to wiemy. Obojętność naprawdę należy do zbioro-
wości; intensywne zainteresowanie powinno być udziałem samotnego i żałosnego 
bohatera (DB, 31). 

Ten nieujawniony mechanizm fragmentarycznie odsłania się w ostatniej 
scenie, kiedy bohater wybucha oskarżycielską pasją. Sprowadza się ona do
– starannie ukrywanego dotąd – resentymentu, którego ekspresja uzyskała 
odpowiedni pretekst. Tym bowiem, co przeraża go najbardziej, jest obojęt-
ność innych, dlatego w momencie egzekucji pragnie licznej, skupionej na 
nim widowni. W rezultacie strategia autorska przybiera paradoksalną postać: 

Camus jedną ręką usuwa swojego bohatera ze społeczeństwa, tylko po to, aby drugą 
umieścić go z powrotem. Chce, żeby Meursault był solipsystą, a następnie przekształ-
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ca go w bohatera sądowego procesu – tej kwintesencji chorych ludzkich relacji w na-
szym nowoczesnym społeczeństwie (DB, 24). 

Wyizolowany indywidualizm okazuje się więc iluzją, za którą skrywa się 
zamiar ustanowienia międzyludzkich więzi. Bohater dokonuje tego dzięki 
morderstwu, a pisarz – za pomocą powieści, która zrealizuje jego literackie 
ambicje. 

2.3. Refl eksje generalne

Girard rzadko koncentruje uwagę na konkretnych utworach literatury no-
woczesnej, częściej natomiast formułuje syntetyczne uwagi opisujące kilka 
zjawisk o szerszej skali. 

Pierwszym z nich jest radykalizacja mechanizmu ascezy. Nie polega już 
ona chwilowym zawieszeniu (czy zamaskowaniu) pragnienia w celu zdoby-
cia określonego przedmiotu, ale zakłada zupełne wyrzeczenie się pragnie-
nia jako takiego. Podmiot, który tego dokonuje, określony zostaje mianem 
antybohatera – jego postępowanie jest przykładem znakomitej indyferencji 
względem tego, co stanowi obiekt pragnienia tylko i wyłącznie Innych (por. 
PP, 276–277; MT, 149). 

Celem tego projektu jest uzyskanie całkowitej niezależności. Jednakże nie 
prowadzi on do autentycznej rezygnacji, dlatego kończy się porażką. Literac-
ki podmiot sztucznie uzyskuje ów brak pragnienia, wprowadzając się w stan 
somnambuliczny, przypominający:

stępienie zmysłów, całkowitą lub częściową utratę witalnej ciekawości. (…) Alkohol, 
narkotyki, intensywny ból fi zyczny, ekscesy seksualne mogą zniszczyć lub stępić prag-
nienie. Bohater osiąga wtedy stan świadomego otępienia – ostatnią z romantycznych 
póz. Takie niepragnienie nie ma, rzecz jasna, nic wspólnego z abstynencją czy trzeź-
wością. Ale bohater sprawia wrażenie, że robi całkiem obojętnie, z czystego kaprysu 
i niemal nieświadomie to wszystko, co Innym dyktuje pragnienie (PP, 279). 

Girard wskazuje także na drugą postawę antybohatera, który wprawdzie 
pragnie, ale – jedynie siebie. Ponieważ zaś sam nie przejmuje niczego z ze-
wnątrz, celem jego pragnienia staje się wewnętrzna pustka, nicość siebie sa-
mego, jaką nieustannie adoruje (por. PP, 279; MT, 152). Jeśli jednak pycha 
okazuje się najważniejszym powołaniem antybohatera, oznacza to, że jest ona 
tylko strategią obliczoną na wzbudzenie zainteresowania u Innych (por. PP, 
280, 285). 

Następny fenomen stanowi kariera tematu szaleństwa, której geneza jest 
związana z mechanizmami imitacji negatywnej. Girard wskazuje bowiem, że 
nowoczesny projekt powstał dzięki zaprzeczeniu poprzedniego, klasycznego. 
Dlatego:
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sztuka nowoczesna i szaleństwo nie przestają się zbliżać. W defi nicji klasycznej to 
zgodność z pewnymi absolutnymi regułami zasadniczo przejętymi od starożytnych 
była tym, co określało dzieło jako dzieło sztuki. Romantycy, a jeszcze bardziej mo-
derniści zajmują wobec tej defi nicji stanowisko przeciwne; dzieło, jak się twierdzi, jest 
o tyle dziełem, o ile przekracza reguły, tzn. o ile mniej jest podobne do innych dzieł 
(F, 60–61; por. IS, 351). 

Zadaniem tej estetyki niepowtarzalności (esthétique de la singularité) jest 
uzyskanie nieporównywalnego artystycznie efektu. Z tego powodu zerwane 
zostają więzi z tradycją oraz z tym, co racjonalne. Jeśli zatem indywidualność 
dzieła zakłada radykalną indywidualizację jego podmiotu, to koncepcja obłę-
du znakomicie spełnia te wymagania. Pozwala bowiem nie tylko na kreację 
jednostkową, lecz także wyjątkową, która nadaje szaleńcowi złowrogi, quasi-
-sakralny status (por. F, 62–63). 

Jednakże już dokładniejsza analiza tej kwestii u takich poetów, jak Ner-
val czy Hölderlin przekonuje, że obłęd jest wynikiem cyklicznego następstwa 
egzaltacji i depresji związanych ze zmianami pozycji w obrębie układu rywa-
lizacyjnego (por. F, 63–64; TH, 311; SP1, 215–217; BE, 121). Girard zwraca 
uwagę, że doświadczenie to znalazło wierne i kompletne ujęcie u Hölderlina 
(m.in. w Hyperionie), który nieustannie zmagał się z konkurencją Goethego 
czy Schillera. Postawa tego poety jest zasadnicza, gdyż: 

to, co Hölderlin wyraża względem naszego świata – nie za pomocą satyry, tzn. z per-
spektywy wyższości, pewności siebie, ale dzięki wybitnej kruchości istnienia podle-
gającego zawrotnym oscylacjom – jest sytuacją człowieka nowoczesnego, u którego 
ten typ zjawiska odgrywa rolę fundamentalną: walka między ludźmi o metafi zyczną 
przewagę, o całkowite zagarnięcie tej przewagi sąsiadom, rywalom (I17, 218–219). 

Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza fakt, że poza iluzorycznymi momenta-
mi dominacji Hölderlin przyznaje się do klęsk, wydobywając negatywne aspek-
ty obłędu, które najczęściej bywają pomijane lub wypierane (por. TH, 349). 

Kolejnym zjawiskiem jest intensyfi kacja masochizmu egzystencjalnego. 
Prowadzi ona do takiej selekcji niepokonanego pośrednika, który okaże się 
odwrotnością tego, co ludzkie. Girard zauważa, że po okresie fascynacji an-
tyintelektualnym i zanimalizowanym rywalem, konieczna okazuje się jego 
radykalna dehumanizacja. Dlatego w nowoczesnej literaturze pojawiają się 
w tej funkcji takie obrazy zwierząt (np. robactwa: pająków i gadów), które 
akcentują brak jakiegokolwiek związku z ludzką istotą (por. PP, 291). 

Następny etap polega natomiast na literackiej eksploracji rzeczywistości 
zewnętrznej. Girard stwierdza bowiem, iż:

Jednostka coraz bardziej zagubiona, coraz bardziej rozchwiana przez pragnienie, któ-
rego nic nie może zaspokoić, szuka w końcu tej boskiej istoty w tym, co radykalnie 
zaprzecza jego właściwej egzystencji, to znaczy w tym, co nieożywione (PP, 292). 
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Taki właśnie mechanizm generuje zarówno wizje pustyń i miejsc, które 
wypełnione zostają najtwardszymi, najbardziej nieprzenikalnymi materia-
łami (np. metalem, kamieniami), jak i powołuje do istnienia światy nowo-
czesnej science fi ction, w których dominuje lodowata pustka lub otchłań tzw. 
czarnych dziur (por. TH, 415; PP, 293). Konkludując, Girard podkreśla, że:

Romantyzm zaczyna od ucieczki w naturę; naturę jeszcze bardzo zhumanizowaną, 
która jednakże stopniowo się dehumanizuje i staje się powoli coraz bardziej pustynna, 
przechodząc w międzygwiezdne przestrzenie. Zawsze jednak chodzi o to, żeby unik-
nąć człowieka – przede wszystkim w sensie Innego – którego oczywiście stawiam na 
pierwszym planie (I16, 211). 

Ostatecznie ten typ literackiej topografi i wyposażony zostaje w tanato-
logiczną semantykę, ponieważ boski pośrednik łączy się z obrazem śmierci 
(por. PP, 293). Nowoczesny bohater sprowadza więc własną egzystencję do 
intensywnych i niebezpiecznych poszukiwań, których kresem jest autode-
strukcja.

Ostatnie wyodrębnione zjawisko dotyczy kwestii fi nalnego wyzwolenia. 
Brak tego doświadczenia jest znamienny dla współczesnej prozy, w której 
protagonista – nawet jeśli umiera – nie doznaje wewnętrznej przemiany. 
Girard podkreśla, że ten fenomen nie jest akcydentalny, gdyż odzwierciedla 
nowoczesny stan nieusuwalnego i niemożliwego do przezwyciężenia mime-
tyzmu (por. PP, 315–316). 

3. Nowoczesne mechanizmy przemocy 

Girard niejednokrotnie zwraca uwagę, że aktualnie dominujący w społeczeń-
stwach rozwiniętych system ustrojowy jest do pewnego stopnia iluzoryczny, 
a w konsekwencji – konfl iktogenny.

Moim zdaniem – stwierdza – żyjemy w społeczeństwie demokratycznym w cudzysło-
wie. Bo istnieje coś takiego jak demokracja polityczna, której rzeczywiście doświad-
czamy. Ale jest też coś takiego, co nazywamy demokracją społeczną. I tej bez wątpie-
nia nie udało nam się zbudować (I11, 2; por. QC, 137–138). 

Brak tradycyjnej hierarchii nie prowadzi bowiem do idealnej homogeni-
zacji. Demokracja kreuje podziały, a nawet funduje nowe elity (np. fi nan-
sowe), których istnienie wytwarza poczucie niesprawiedliwości, a przede 
wszystkim aktywizuje mimetyczne reakcje. Dlatego:

wynalazek społeczeństwa bezklasowego okazałby się jeszcze wspanialszy, gdyby lu-
dzie byli zdolni do zapanowania nad własnym egotyzmem. (…) Ale przecież świat 
demokracji pokazuje, że ludzie są do tego absolutnie niezdolni. I to ich gniewa. To 
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właśnie czyni życie trudnym, nie do zniesienia – nieustanna konkurencja, która czę-
sto przyjmuje formy całkowicie absurdalne (I11, 3; por. PK, 69; VV, 132; I12, 109; 
MPB, 240–244). 

Proces ten jest o tyle niebezpieczny, o ile podlega radykalnemu rozprze-
strzenieniu. Zjednoczenie i unifi kacja kulturowa planety, którą wywołuje 
erozja tradycyjnych, ofi arniczych systemów (por. WZS, 180, 192; MPB, 245) 
nie jest jednak, jak zakładali dziewiętnastowieczni inicjatorzy, procesem 
wprowadzającym powszechną stabilizację (por. I11, 3). Globalizacja oznacza:

przede wszystkim globalizację konfl iktów mimetycznych, które do tej pory były spe-
cjalnością Europy. Dziś rywalizacja ma miejsce absolutnie wszędzie. Amerykanie 
mają mnóstwo samochodów, więc pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to mieć tyle 
samo samochodów (I18, 3; por. BE, 42).

Girard podkreśla, że ta geografi czna ekspansja mimetyzmu przeobraża 
zarazem poszczególne społeczności, w których niemal każdy może być za-
angażowany w funkcjonowanie konkurencji czy nawet antagonizmu. W tym 
sensie nowoczesność zostaje określona mianem ery totalnej mobilizacji (por. 
I18, 2; BE, 17, 35, 132). 

Spośród wielu przejawów tak zintensyfi kowanych napięć Girard wska-
zuje przede wszystkim na wymianę handlową oraz terroryzm. Pierwsza za-
wsze zawiera potencjalne niebezpieczeństwo konfl iktu, ponieważ oparta jest 
na zasadzie wzajemności, w której uczestniczą obie strony. Dopóki wymiana 
handlowa satysfakcjonuje jej uczestników, dopóty powstrzymuje przemoc227; 
jeśli jednak – w warunkach konkurencji – jedna ze stron osiągnie znaczącą 
przewagę, wówczas nie jest wykluczone, że druga sięgnie po rozwiązania mi-
litarne, przekształcając dobrą wzajemność w złą (por. BE, 57–61; I18, 1; I11, 
3). Natomiast terroryzm już jest formą wojny, która wynika zarówno z resen-
tymentu, jak też odwetu za doznaną agresję (por. I13, 21–23; BE, 10; MPB, 
236). Zamachy są możliwe dzięki osiągnięciom najnowszej techniki, ale dla 
Girarda przypominają one dawne działania partyzanckie, w których strona 
atakowana wytrwale dąży do całkowitego zniszczenia przeciwnika (por. BE, 
10). Pokazują one ponadto funkcjonowanie nowoczesnej przemocy, która jest 
zarówno coraz mniej przewidywalna, jak i (przynajmniej potencjalnie) obec-
na we wszystkich wymiarach systemu społecznego (por. BE, 48–49, 68, 79). 

Nieustająca eskalacja wszelkiego rodzaju konfl iktów w nowoczesnym 
świecie skłania do wniosku o paradoksalnym statusie przemocy. Z jednej bo-
wiem strony jest ona dominującym czynnikiem kształtującym międzynaro-
dową (a także lokalną) sytuację i decydującym o zmianach w zakresie teryto-

227 W tej kwestii zob. m.in. S. Cowdell, René Girard and Secular Modernity. Christ, Culture, 
and Crisis. Notre Dame 2013, s. 124–134. 
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rialnym czy fi nansowym (por. SP2, 107–108; BE, 48). Z tego względu obecny 
okres Girard zdefi niował jako epokę końca polityki228, która: 

stała się wyłącznie rytuałem, nie ma już w niej żadnej energii. Polityka już nikogo nie 
przeraża. To polityka jest dodatkiem do przemocy, a nie odwrotnie (I18, 3; por. BE, 
40, 68–69; I20, 31). 

Jednak z drugiej strony owa siła nigdy nie osiągnie odpowiedniego po-
ziomu, dlatego pozostaje nieużyteczna, jałowa. Jej istnienie nie prowadzi 
bowiem do ostatecznej redukcji konfl iktów, która pogodziłaby wszystkich, 
przynosząc pokój. Girard podkreśla, że w nowoczesnym świecie nie istnie-
je już tzw. przemoc absolutna, która położyłaby kres rozpowszechnionym 
antagonizmom, ponieważ sytuacja taka wymagałaby sprawnego funkcjono-
wania mechanizmu ofi arniczego. Tylko on potrafi łby zaaranżować rytualne 
(tj. jednomyślne) działania, w wyniku których kolektywna przemoc w pełni 
usprawiedliwiłaby samą siebie, tworząc kolejne mity (por. DB, 106, 219; BE, 
44, 46; I18, 2; I8, 160–161; TH, 128, 130; I9b, 35; D3, 548; RD, 193; QC, 121; 
ED, 9). Nieefektywność takiego projektu wynika zarówno z braku ofi ar, któ-
re byłyby zewnętrzne względem zglobalizownaej wspólnoty, jak i z faktu, że 
wiedza o tym procederze nie pozwala już na bezwarunkowe i powszechne 
uznanie ich „winy” (por. I12, 117; I18, 2; D3, 555–556; TH, 128). Ze względu 
na ów paradoks Girard niejednokrotnie określa epokę nowoczesną stanem 
permanentnego kryzysu ofi arniczego, który, jako jedyny w historii, pozbawio-
ny został odpowiedniego zamknięcia229. 

Ostatnią – względnie efektywną – reaktywacją takiego procederu były eu-
ropejskie systemy totalitarne dwudziestego wieku. Opierały się one na fałszy-
wej racjonalizacji mechanizmu, zgodnie z którą istniały uzasadnione powody 
usuwania czy eksterminacji określonych grup ludności (por TH, 129; QC, 
18–19; BE, 116–117). Uprawomocnienie ofi arniczych oskarżeń było funda-
mentalnym zadaniem aparatu władzy, dlatego jego funkcjonowanie zostaje 
zdefi niowane następująco: 

Według mnie totalitaryzm jest społeczeństwem, które uważa się za doskonałe i które 
stara się rozwiązywać problemy nie w sposób pragmatyczny, ale szukając winnych. 
Pierwszym odruchem nie jest badanie nieszczęść lub usterek, które się wydarzyły, lub 
dokonywanie koniecznego postępu technicznego, ale – szukanie winnych (RD, 191; 
por. D, 110). 

228 Por. M. Kirwan, Girard and Th eology. London 2009, s. 101. 
229 Por. E. Webb, Th e Self Between, s. 164; F. Chirpaz, Enjeux de la violence: Essai sur René 

Girard, s. 111–112; M. Spariosu, Mimesis and Contemporary French Th eory [w:] Mimesis in 
Contemporary Teory: An Interdisciplinary Approach. Vol. I: Th e Literary and Philosophical De-
bate. Ed. M. Spariosu. Philadelphia–Amsterdam 1984, s. 85. 
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Jednakże skuteczne i trwałe działanie sytemu opresyjnego wymagałoby 
braku jakichkolwiek wątpliwości oraz postępowania naiwnego, bezrefl eksyj-
nego (por. D, 109–110). 

Dlatego aktualnie największym zagrożeniem nie jest totalitaryzm, ale ten 
rodzaj militarnych (niejednokrotnie – terrorystycznych) konfl iktów, które 
prowadzą do radykalnej konfrontacji. Jeśli bowiem obie strony wzajemnie 
sobą pogardzają, ich antagonizm może okazać się nieograniczony – spirala 
wzajemnych odwetów staje się nieodwracalna i osiąga stan krytyczny. Bio-
rąc pod uwagę środki, jakie zapewnia nowoczesna technika, proces ten może 
prowadzić do totalnej zagłady, której nie będą w stanie zapobiec żadne in-
stytucje czy organizacje (por. I13, 26). W tym sensie ludzkość znalazła się 
w „czasach ostatecznych”: 

Twierdzenie, że obiektywnie jesteśmy w apokaliptycznej sytuacji, nie oznacza „prze-
powiadania końca świata”. Oznacza natomiast, że rodzaj ludzki po raz pierwszy staje 
się zdolny do samozniszczenia – do czegoś, co jeszcze dwa albo trzy wieki temu było 
niewyobrażalne (TH, 260; por. I11, 3–4; I13, 27; I10, 13–14; CE, 117). 

Zarazem jednak ten właśnie moment otwiera niepowtarzalną szansę. 
Apokalipsa jest bowiem także „objawieniem”, które według Girarda, odkry-
wa całkowitą odpowiedzialność człowieka za eskalację konfl iktów. Takie roz-
poznanie zakłada, iż przemoc pozbawiona zostaje transcendentalnej sankcji, 
a zatem podlega desakralizacji230; ponadto jest już coraz bardziej oczywiste, 
że jedyny sposób uniknięcia globalnej, ostatecznej katastrofy stanowi rady-
kalna rezygnacja z posługiwania się siłą (por. SP2, 108; I11, 4; TH, 136–137, 
255, 260; BE, 46–47; I10, 13; CE, 43; MPB, 237). 

To właśnie z perspektywy apokaliptycznej wiedzy Girard dokonuje bilan-
su epoki nowoczesnej, w której dostrzega istnienie dwóch wykluczających 
się tendencji. Pierwszą jest tzw. troska o ofi ary, która polega na ustawicznej 
modyfi kacji systemów społecznych i ich instytucji, dzięki czemu sukcesyw-
nie następuje redukcja grup poddanych opresji (por. WSZ, 180–184). Druga 
natomiast zakłada konieczność znalezienia kolejnych ofi ar, dlatego generuje 

230 Z tego względu stanowisko Girarda określane bywa „ironiczną apokalipsą”: „Mime-
tyczna teoria jest ironicznie apokaliptyczna, ponieważ jest faktycznie przeciwieństwem tego, 
co normalnie uchodzi za ten gatunek. Jest pozbawiona przemocy, podczas gdy potoczna apo-
kalipsa jest pełna przemocy, ona deszyfruje, podczas gdy potoczna – szyfruje; niemniej jednak 
jest apokaliptyczna, ponieważ zajmuje się uniwersalną historią i ludzką naturą, i zakłada, że 
historiografi a jest możliwa (…). Jest apokaliptyczna, ponieważ rozszyfrowuje kod przemocy 
potocznej apokalipsy w takich symbolach, jak boski sąd i tortura winnego” (R. Hamerton-
-Kelly, An Introduction Essay [w:] Politics & Apocalypse, s. 15; por. F. Chirpaz, op. cit., s. 112; 
G. Bailie, Violence Unveiled, s. 14–16; K. Lenehan, Standing Responsibility Between Silence and 
Speech, s. 374; W. Palaver, René Girards mimetische Th eorie. Im Kontext kulturtheoretischer und 
gesellschaft spolitischer Fragen. Münster 2003, s. 315–318). 
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ona terroryzm czy niekończącą się zemstę, które jednakże nie doprowadzą do 
ofi arniczego zamknięcia, tak aby pojawiła się udana wiktymizacja (por. WSZ, 
185–196). Te dwa kierunki przenikają się doskonale, dlatego, jak wielokrot-
nie stwierdza Girard:

powinniśmy wreszcie zrozumieć, że to, co najlepsze i najgorsze w nowoczesności, po 
prostu nie da się od siebie oddzielić. To jedno i to samo (I18, 3; por. WSZ, 179; APP, 
29; VR, 18; CE, 126; I5, 199–200; I4, 274; QC, 28, 125; MPB, 254).

4. Przemoc w literaturze nowoczesnej 

Pomimo iż Girard jest przekonany, że arcydzieła (zwłaszcza starożytne) naj-
lepiej prezentują mechanizm ofi arniczy – dlatego w okresie aktualnego kry-
zysu okazują się nader aktualne (por. QC, 122; BE, 23–24) – to jednak pewne 
utwory nowoczesne również zawierają analogiczne rozpoznania. Dotyczy to 
zwłaszcza powieści Williama Faulknera Światłość w sierpniu, która prezentu-
je genezę i przebieg linczu, jaki niejednokrotnie odbywał się w południowych 
stanach USA. Girard stwierdza zatem:

proszę wziąć południowe dzienniki z okresu samosądu: nigdy nie znajdziecie w nich 
prawdy; weźcie powieść Faulknera, znajdziecie prawdę. Nie zarzuci się mu uprawia-
nia socjologii w literaturze. On nie jest zapewne jedyny, ale jego analizy są nieodparte 
i prawdziwsze niż te, których dokonują nauki społeczne (CE, 190–191; por. QC,50; 
I13, 31; GS 228)231. 

Znamienny pozostaje jednak fakt, że nawet w najciekawszych dziełach 
intuicje ofi arnicze pozostają rozproszone i niepełne. Nowoczesna literatura 
odzwierciedla bowiem aktualną cyrkulację przemocy, która – z perspektywy 

231 Ta intuicja Girarda doczekała się zresztą obszernego rozwinięcia, w którym ważną rolę 
odgrywa fakt jednoznacznej demistyfi kacji mechanizmów ofi arniczych przez literaturę ame-
rykańską. Jak bowiem stwierdza autor niniejszej pracy: „To, co Girard przywołuje jako opo-
wiadanie prawdy o wiktymizacji przez Faulknera nie jest ograniczone do takich powieści jak 
Absalomie, Absalomie..., Kiedy umieram, Intruz i Światłość w sierpniu, ale może zostać odna-
lezione w całej tradycji dzieł, które demonstrują, w jaki sposób pragnienie, przemoc i boskość 
splatają się – a niekiedy stają się wymienne – na Południu. Ta fi kcja nie tylko pokazuje kulturę 
przemocy, obserwując jej obyczaje, spisując jej rytuały, portretując jej społeczne hierarchie. 
Raczej przeprowadza kontrkulturowe zadanie obnażania pragnienia, które na Południu stwa-
rzało sacrum” (G.M. Ciuba, Desire, Violence & Divinity in Modern Southern Fiction: Katherine 
Anne Porter, Flannery O’Connor, Cormac McCarthy, Walker Percy. Baton Rouge 2007, s. 47; 
por. J. Alberg, Grace can be Violent: Falnnery O’Connor’s Novelistic Truth [w:] Violence, Desire, 
and the Sacred. Girard’s Mimetic Th eory Across the Disciplines. Ed. S. Cowdell, Ch. Fleming, 
J. Hodge. London 2012). 
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antropologicznej – nie przynosi decydujących diagnoz. Jak bowiem zauważa 
Girard: 

Założycielski mechanizm pozostaje jednocześnie dostrzegalny i niedostrzegalny. Jest 
dostrzegalny w tym sensie, że każdy może obserwować podobne zjawiska w świe-
cie nowoczesnym. Jest niedostrzegalny w tym sensie, że bezpośrednio obserwowalne 
fenomeny nie są niczym innym jak wyizolowanymi i osłabionymi pozostałościami; 
nawet jeśli ich efekty są analogiczne do tego, czym niegdyś były, ich egzemplaryczne 
ograniczenia czynią je zarówno zwodniczymi, jak informacyjnymi (TH, 130). 

Minimalizacja owej ambiwalencji polega na umieszczeniu nowoczesnego 
utworu w kontekście archaicznym. Niezależnie od tego, w jakim stopniu za-
bieg ten pozostaje arbitralny, Girard stosuje go w celu rozszerzenia wstępnych 
intuicji za pomocą intertekstualnej analogii lub kontrastu. 

4.1. Pierścień Nibelunga R. Wagnera 

Odczytując Tetralogię Wagnera, Girard stwierdza, że jest ona dekonstrukcją 
przesłania mitycznego, na którym została oparta. Paradoks tego zabiegu po-
lega jednak na tym, iż nie dokonuje się on dzięki samej zagładzie bogów i he-
rosów, ale za pomocą prezentacji konfl iktów, jakie pojawiają się między nimi. 
Odpowiednie przedstawienie genezy oraz przebiegu tych antagonizmów 
okazuje się bardziej odkrywcze niż koncentracja na ich konsekwencjach, 
dlatego, jak podkreśla Girard (por. CA, 172), rozkład mitu jest wyraźniejszy 
w Złocie Renu i Walkirii niż w samym Zmierzchu bogów.

Już pierwsza scena Złota Renu rozgrywająca się między córkami a Albe-
rykiem pokazuje zasadniczą rolę, jaką odgrywa mimetyzm. Rusałki zręcznie 
kokietują brzydkiego karła, który pragnie ich tym bardziej, im bardziej po-
zostają one dla niego nieosiągalne. Kiedy jednak, podążając za jedną z nich, 
wpada do rzeki, w której odkrywa pokłady złota, mechanizm jego reakcji jest 
identyczny. Pragnienie kobiecego ciała oraz złota różni się wyłącznie obiek-
tami, ale nie istotą. Ta jedność mimetycznego pragnienia, która manifestuje 
się w rozmaitych sferach, wywołuje, według Girarda, znamienny dla nowo-
czesnej sztuki efekt estetycznej niejednorodności, zmieszania komizmu z tra-
gizmem (por. CA, 155, 157). 

Mediacja sprawia ponadto, że owe przedmioty nabierają nieprawdopo-
dobnej wartości. Stąd analogiczny wzrost ekscytacji Alberyka wtedy, gdy 
postrzega on rusałki jako grupę zwartą, anonimową, jak i wówczas, kiedy 
odkrywa błyszczące złoto. Kolejnym pośrednikiem okaże się Loge, który 
„zarazi” tym ekstremalnym pragnieniem wszystkich bogów. U nich ścisły 
związek obu domen – erotycznej i materialnej – jest również wyraźny. Fryka 
stwierdza, że złote ozdoby byłyby najlepsze dla podkreślenia jej uroku i za-
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trzymania przy niej niewiernego męża, Wotana. Także inne złoto – złote jab-
łka z ogrodu Frei – funkcjonuje podobnie: kiedy giganci (Fasolt i Fafner) po-
rywają Freję, jabłka znikają, a sami bogowie, przegrawszy rywalizację, ulegają 
osłabieniu i zaczynają się starzeć. 

Obieg złota prowadzi do wniosku o jego paradoksalnym statusie: ozna-
cza ono wszystko i nic zarazem; jest symbolem zawierającym dowolne dobra 
materialne, które ważne są tylko o tyle, o ile stają się dowodem zwycięstwa 
nad konkurentem. Girard stwierdza, że zabieg ten został przez Wagnera za-
planowany, dlatego: 

Identyczność obu symboli – złota Renu i złotych jabłek – nie może mu się wymknąć. 
Złoto Renu jest genezą, prawdziwym motorem pragnienia i mitologii. Nie istnieje 
żaden szczególny obiekt: ani seks, ani ekonomia, jest pragnienie mimetyczne w całej 
swojej próżności i swojej ostatecznej nicości (CA, 163). 

Intuicję tę potwierdza klamra, jaka pojawia się w Zmierzchu bogów. Tuż 
przed fi nalną katastrofą aktualny właściciel pierścienia – Zygfryd – spotyka 
córki Renu, które zaczynają go kokietować. Proszą o zwrot klejnotu, na co on 
(nie znając jego wartości) niemal się zgadza, ale natychmiast zmienia zdanie 
pod wpływem irytacji, jaką u niego wywołuje arogancki ton rusałek.

Mimetyczna zasada, według której intensyfi kacja konfl iktu zmniejsza 
rangę samego przedmiotu, zostaje przez Wagnera uzupełniona drugą, zgod-
nie z którą silny antagonizm prowadzi jego uczestników do upodobnienia. 
Fasolt i Fafner tak bardzo pragną złota, iż – zanim jeden zamorduje drugie-
go – stają się nierozróżnialni. Loge, nakłaniając Wotana do kradzieży złota, 
stwierdza, że jedyna metoda postępowania polega właśnie na imitacji czynu 
Alberyka. Ale, jak podkreśla Girard, uosobieniem tego procesu jest postać 
i zachowanie karła Mima. On jest pozbawionym własnej inwencji kopistą, 
skrupulatnym wykonawcą poleceń Alberyka. Zarazem jednak, pracując nad 
magicznym hełmem, zamierza zagarnąć go dla siebie, ponieważ dzięki temu 
sam chciałby się stać władcą wszystkich Nibelungów. 

Hełm pozwala na zamianę wyglądu i umożliwia pojawienie się w innej 
postaci. Wszyscy, którzy go używają, starają się za jego pomocą zaspokoić 
zazdrość czy resentyment. Dlatego: 

Hełm nie jest w sumie niczym innym jak symbolem podobieństwa stworzonego dzię-
ki mimetycznemu pragnieniu. Wystarczy zostać wystarczająco opętanym przez prag-
nienie mimetyczne, żeby przekształcić się niewiele później w kogokolwiek, byle tylko 
się go pragnęło (CA, 173).

Ponadto owe metamorfozy niejednokrotnie prowadzą do przybrania 
form potwornych, monstrualnych. Za pomocą tych fantastycznych obrazów 
Wagner przedstawia końcowy etap mimetycznego kryzysu, kiedy wszelkie 
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dystynkcje zostają wymieszane. Tuż po nim nastąpi konwergencja wszystkich 
konfl iktów na jednej – wspólnie znienawidzonej – ofi erze. 

Ten właśnie proces jest zasadniczym tematem Walkirii. Zostaje on zapre-
zentowany dzięki wydarzeniom koncentrującym się wokół polowania i pogoni 
za uciekinierem. Jest nim Zygmunt, który po nieudanej obławie trafi a do domu 
swej siostry Zyglindy i jej męża Hundinga. Opowiadając gospodyni własną hi-
storię, zaznacza, że zawsze i przez wszystkich był odrzucany, prześladowany. 
Zygmunt jest bowiem modernistycznym herosem, który wzbudza niechęć tłu-
mu swoimi zachowaniami, pasjami czy upodobaniami (por. CA, 176). 

Hunding, rozpoznawszy w Zygmuncie zbiega, którego on też ścigał, wy-
znacza nazajutrz pojedynek. Aby jego wynik był pewny, Wotan posyła swoje 
córki – Walkirie, które mają dopilnować ukarania wygnańca. Girard zazna-
cza, że między żołnierzami Hundinga a Walkiriami podobieństwo polega 
na zbiorowym, anonimowym charakterze ich działania. Dlatego siła, jaką 
uosabiają, jest w istocie przemocą założycielską, która zawsze funkcjonuje 
jednomyślnie i mechanicznie. Jedyna różnica polega tu na tym, że Walkirie 
reprezentują transcendentalny aspekt tej przemocy, wiążąc ją z porządkiem 
sakralnym. 

Dekonstrukcja mitycznego przekazu dokonuje się właśnie w zakresie bo-
skiej jedności. Wyłomu dokonuje jedna z córek Wotana, która przeciwstawia 
się ojcu. 

A Brunhilda – stwierdza Girard – jest tą, która niszczy tę jednomyślność. Dlaczego? 
Ponieważ ona współczuła Zygmuntowi, który opowiedział jej swą historię. Brunhilda 
wyrusza razem z Zyglindą. Sam Wotan zabije Zygmunta, zastępując osłabione Wal-
kirie, ale Wotan nie wystarczy, żeby uczynić z Zygmunta boga, ponieważ to nie on 
jest tym, który ubóstwia – to jednomyślność Walkirii czy jednomyślność polowania 
na człowieka. Dlatego Zygmunt i Zyglinda nie są nikim innym jak tylko ludźmi; i oto 
dlaczego przechodzi się od boskości do człowieczeństwa, w miarę jak postępuje Pier-
ścień. 

Mitologia wyniszcza się, począwszy od momentu, w którym jedna osoba nie prag-
nie bardziej jednomyślności pełnej przemocy i oznajmiając to, unicestwia ją (CA, 
182).

Ludzki wymiar ofi ary, jaką staje się Zygmunt, jest szczególnie podkreśla-
ny w zestawieniu z jego ojcem – Wotanem. On sam został bowiem poddany 
sakralizacji w wyniku podobnego polowania, jak wynika to z historii opo-
wiedzianej przez Zygmunta. Kiedy ojciec z synem uciekali przed pogonią, 
pierwszy nieoczekiwanie się zgubił, pozostawiając po sobie wilczą skórę.

Myślę, że trzeba w tym dojrzeć sam proces ubóstwienia Wotana. Nie ma jeszcze 
Walkirii, ale to zniknięcie i rytualny charakter tej sceny, ta skóra wilka, która zostaje 
w rękach linczujących, każe nam myśleć o rycie ofi arniczym. Dosłownie chodzi tu 
o aluzję do stawania się bogiem, którym później okazał się Wotan. W ten sam spo-
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sób Zygmunt stałby się bogiem, gdyby zaakceptował wejście do Walhalli. Wotan nie 
jest bogiem dzięki podleganiu – wcześniej niż Zygmunt – przeznaczeniu, do którego 
Zygmunt został wezwany. Jest to ten sam mechanizm boskości, jednomyślna przemoc 
(CA, 181). 

O tym, iż Wotan reprezentuje pierwotne sacrum, przekonuje nie tylko ge-
neza, ale i – wynikająca z niej – ambiwalencja tego boga. Zostaje ona przez 
Wagnera spersonifi kowana, gdyż Wotan ulega podwójnemu wpływowi: swej 
córki Brunhildy i żony – Friggi. Pierwotnie bóg (wraz z Brunhildą) jest po 
stronie Zygmunta i Zyglindy: są oni jego dziećmi, dlatego pomaga im oraz 
sprzyja ich kazirodczej miłości. Dopiero później żona nakazuje mu – w imie-
niu prawa, którego strzeże – surowo ukarać występnych. Zatem pierwsza 
strona sacrum została: 

zaprezentowana w sposób nowoczesny, jest zawsze rodzajem transgresji, ponieważ 
ona okazuje się powiązana z kazirodztwem. Tym, co Wagner widzi doskonale, jest to, 
że bóg mitologiczny uosabia transgresję, incest, przed uosobieniem prawa. I on nie 
uosabia prawa inaczej, najpierw uosabiając transgresję. A tym, czego Wagner w za-
mian nie dostrzega, jest to, że bóg uosabia transgresję dokładnie jako ofi ara tłumu. 
On ją personifi kuje, kiedy pojawia się jako winny dla tego tłumu, który go ubóstwi 
potem, konserwując tę winę, ponieważ tłum został pogodzony dzięki temu, że zna-
lazł tę dobrą winę. Mimetyzm przechodzi wówczas zupełnie w pogodzenie przeciwko 
bogu i wokół boga. W ten sposób zawsze dokonuje się pogodzenie. Inaczej mówiąc: 
bóg zawsze jest przerażający; i oczywiście ta rzeczywistość jest bardzo obecna w Wal-
kiriach (CA, 183).

Girard konkluduje zatem, że bunt Brunhildy przeciwko ojcu nie tylko 
niszczy jednomyślność, lecz także ujawnia sprzeczne aspekty mitologicznej 
boskości. 

4.2. Trzęsienie ziemi w Chile H. Kleista 

Krótkie opowiadanie Kleista przedstawia ukryte mechanizmy przemocy, któ-
re generują pierwotną religijność. Zarazem jednak – i niejako symultanicznie 
– utwór literacki wykorzystuje już istniejące matryce mityczne oraz rytualne, 
kształtując według nich swoją formę. 

Zgodnie z własnymi założeniami Girard przyjmuje, że struktura owych 
matryc sprowadza się do sekwencji przedstawiającej kryzys, poświęcenie 
ofi ary oraz fi nalne pojednanie. Ten trójczłonowy scenariusz zostaje w opo-
wiadaniu dwukrotnie powielony. Dlatego narracja u Kleista jest tak dyna-
miczna i nieustannie oscyluje między skrajnymi ujęciami, które zawierają 
przeplatające się motywy zniszczenia oraz ocalenia. Strategia ta wywołuje 
także wiele efektów odrealnienia: nieprawdopodobne są zarówno procedury 
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skazujące Józefę – a nie Jeronimo – na śmierć, jak i cudowne uratowanie, 
które powtarza się w utworze kilka razy (por. MG, 138–140). 

Na pierwszą sekwencję składa się prezentacja trzęsienia ziemi w Santiago, 
która, jak podkreśla Girard, prowadzona jest równolegle z narastaniem – wy-
wołanych przez powszechny rabunek – konfl iktów232. Oba procesy prowa-
dzą do całkowitego rozpadu struktury społecznej, zakończonego egzekucją 
niewinnego człowieka. Następnie reszta ogarniętych paniką mieszkańców 
ucieka z miasta, znajdując schronienie w „dolinie Edenu”, gdzie następu-
je uspokojenie i odzyskanie międzyludzkiej harmonii. Druga, analogiczna 
sekwencja pojawia się w ostatniej części opowiadania, która prezentuje wy-
darzenia dziejące się w kościele. Zgromadzony tłum najpierw przypomina 
sobie niedawną katastrofę, później zaś zachowuje się mimetycznie i dokonuje 
linczu – zabijając Jeronimo, Konstancję, Józefę i małego Juana – po którym 
społeczne stosunki znowu ulegają normalizacji. 

Oba ofi arnicze momenty zawierają wyraźną fascynację przypadkiem, za 
pomocą którego dokonana zostaje selekcja. Jak bowiem zauważa Girard:

Przywrócenie porządku przez rytuał ofi arniczy jest w noweli tematem sceny końco-
wej, w której Kleist podkreśla przypadek w wyborze ofi ary (u Kleista od początku jest 
to w centrum uwagi). Widzimy to w sytuacji Józefy. Józefa była już bliska miejsca stra-
cenia, gdy nagle z powodu zawalenia się budynku nie doszło do wykonania wyroku. 
Uratowanie Józefy przed śmiercią i przed trzęsieniem – czyli opis jej cudownego oca-
lenia – jest odwróceniem historii jej zamordowania. Tego rodzaju odwrócenia często 
znajdujemy w mitach. Ci, którzy zostają przy życiu, są zawsze ofi arami (MG, 142). 

Równie ważny jest fakt, że egzekucje są albo oglądane przez tłum, albo 
odbywają się z jego uczestnictwem. Kleist nieustannie zatem zaznacza ko-
lektywny i jednomyślny – niemal nikt nie sprzeciwia się tym procederom 
– wymiar przemocy. 

Tym jednak, co jest dla Girarda najciekawsze, okazuje się ów etap pierw-
szej stabilizacji, który następuje tuż po trzęsieniu ziemi. Pisarz bowiem wska-
zuje na nietrwały charakter rozwiązania kryzysu, podkreślając cykliczną 
i nieustanną potrzebę kolejnych ofi ar (por. MG, 137–138; 143). 

Mityczny wymiar odzyskanego pokoju – ów renesans kultury – jest 
w opowiadaniu dwukrotnie zasygnalizowany. Pierwsze odniesienie pojawia 
się wraz ze zmianą wizerunku Józefy. Jeszcze niedawno bohaterka miała zo-
stać stracona jako wcielenie największego zła, natomiast między ocalałymi 
z trzęsienia mieszkańcami, wśród których panuje pojednanie, Józefa jest – jak 

232 Palaver, komentując odczytanie Girarda, precyzuje tę kwestię: „Opis Kleista pokazu-
je naturalną przemoc trzęsienia ziemi jako niemożliwą do oddzielenia od rozpadu porządku 
społecznego; jest to typowe dla świadomości pierwotnej, że manifestacje przyrodniczej i spo-
łecznej katastrofy są tu nierozerwalnie połączone” (W. Palaver, René Girards mimetische Th e-
orie, s. 187). 
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sugeruje scena karmienia dziecka – kobietą doskonałą. Nastąpiła zatem, jak 
stwierdza Girard:

duża przemiana: te przymioty, które uczyniły ją outsiderem i zrobiły z niej idealną 
ofi arę, gwarantują jej teraz najwyższą pozycję w społeczeństwie, dla którego jest źród-
łem nowego życia. Ten zwrot jest zgodny z transformacją, której doświadcza każda 
ofi ara: ofi ara zostaje najpierw napiętnowana, później ubóstwiona jako twórca pokoju 
i harmonii (MG, 145). 

Druga aluzja zostaje wprowadzona za pomocą opowieści o trzęsieniu zie-
mi, które pojawiają się w tej wspólnocie. Te fabulacje – podobnie jak mity 
– zawsze są niepełne, dlatego fałszują autentyczny przebieg wydarzeń; ich 
wartość polega jednak na tym, że ujawniają sam kryzys oraz jego rozwiąza-
nie. Girard podkreśla zwłaszcza historię o kobietach rodzących na ulicy pod-
czas trzęsienia ziemi, gdyż zawiera ona typowo ofi arnicze powiązanie życia 
i śmierci (por. MG, 146). 

Na tym też polega religijny wymiar utworu, w którym zniszczenie jest 
niezbędnym warunkiem odrodzenia. Ponieważ zaś proces ten dokonuje się 
zawsze dzięki przemocy, jej związek z doświadczeniem sacrum jest dla Klei-
sta podstawowy (por. MG, 136, 143). 

5. Uwagi 

Zarówno analiza specyfi cznie nowoczesnych konsekwencji mimetyzmu, jak 
też ich literackich reprezentacji, przeprowadzona została przez Girarda na 
podstawie rozpoznań uzyskanych w trakcie lektury arcydzieł. Procedura ta 
ma więc charakter ekstrapolacji, której przebieg, a zwłaszcza tryb uzasadnie-
nia jest nader niejednorodny. 

Jeśli literatura nowoczesna jedynie biernie odzwierciedla cyrkulacje mi-
metycznego pragnienia, to przekonujące udowodnienie tych mechanizmów 
wymaga podwójnej argumentacji. Analizując Obcego czy Mdłości, Girard wy-
korzystuje zarówno metodę tekstualną, jak i intertekstualną – szuka bowiem 
wewnętrznych niekonsekwencji, w których przejawia się dialektyka prag-
nienia, oraz przywołuje utwory późniejsze, będące tzw. dziełami zerwania, 
w których analogiczne kwestie otrzymują wyraźnie już mimetyczną wykład-
nię. Dzięki takiej procedurze nieoczywista reinterpretacja uzyskuje potwier-
dzenie chroniące ją przed zarzutem arbitralności233. 

233 Okazuje się jednak, że nie zawsze. Bodaj najwięcej kontrowersji wzbudziła lektura Ob-
cego, w której podważano zarówno istnienie owej „strukturalnej skazy” (por. D.J.  Grossvo-
gel, Rec. z: R. Girard, Critique dans un souterrain. „Modern Language Notes” 1978, vol. 93, 
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Może on jednak okazać się zasadny, kiedy dowodzenie zostaje ograniczo-
ne tylko do jednej z powyższych metod. Sytuacja taka pojawia się wówczas, 
gdy u autora nie występuje doświadczenie konwersji. Girard koncentruje się 
wtedy albo na samym wykrywaniu tekstowych niespójności (np. w Czło-
wieku śmiechu W. Hugo), albo na rekontekstualizacji, która zestawia utwór 
z – napisanym przez innego pisarza – arcydziełem lub przynajmniej z tzw. 
dziełem zerwania. Uzasadnieniem takiego postępowania są nie tylko pewne 
podobieństwa, lecz także dyskursywne wypowiedzi na temat owych arcydzieł 
(np. w analizie Pana Teste’a Valéry’ego przywołany zostaje jego esej dotyczący 
powieści Stendhala). Te jednostronne i pośrednie metody są zapewne bar-
dziej spekulatywne, chociaż ich rezultaty poznawcze okazują się równie nie-
banalne. 

Pomimo zastosowania tych strategii, wiele nowoczesnych utworów stawia 
wyraźny opór mimetycznej lekturze, ponieważ ich kreacja zakłada dokładnie 
przeciwstawną koncepcję pragnienia. Z tego względu o wiele szerszy zakres 
posiadają tezy Girarda dotyczące statusu mechanizmów wiktymizacyjnych 
w nowoczesnej kulturze. Jeśli bowiem modernizm jest okresem ich rozkładu, 
oznacza to, że pojawiają się warunki do rozpoznania samego systemu ofi ar-
niczego. Z tego właśnie powodu literatura – tak jak pokazują to przykłady 
Wagnera i Kleista234 – sięga po elementy kultury pierwotnej, ponieważ dzięki 
nim owe praktyki zostają przedstawione i zanalizowane. Dlatego: 

nowoczesne zainteresowanie mitem, rytuałem, tym, co prymitywne, nie jest histo-
ryczną pozostałością, nie jest sentymentalnym czy atawistycznym powrotem, ale 
(zgodnie z twierdzeniem Girarda dotyczącym Sofoklesa), jest archeologicznym od-
-kryciem (discovery) korzeni wszystkich ludzkich społeczeństw w pełnym przemocy 
ofi arniczym rozwiązaniu (…). Najlepsi z modernistów rozpoznają i rozmyślają nad 
podobieństwem mitu i rytuału oraz nowoczesnego zachowania235. 

Dominującymi kwestiami są więc zagadnienia odrzucenia, ekspulsji, 
zbiorowego prześladowania wytypowanych jednostek. Zasadniczym proble-
mem pozostaje jednak literacka perspektywa ujmowania tych zjawisk, któ-
ra, jak podkreślają zajmujący się modernizmem kontynuatorzy Girarda, nie 
sprowadza się ani do poziomu kozła ofi arnego tekstu, ani kozła ofi arnego 

s. 1025–1026), jak i intertekstualny – a więc wyłącznie porównawczy – tryb interpretacji (por. 
F. Garritano, Toward a Critique of Girard’s Model of Reading. „Diff erentia” 1991, nr 5). 

234 Warto zaznaczyć, że Trzęsienie ziemi w Chile pokazuje także – wielokrotnie sygnali-
zowany przez Girarda – nowoczesny proces tzw. mitologizacji chrześcijaństwa. Pomimo iż 
doświadczenie religijne w tym utworze ma strukturę archaiczną, jest ono artykułowane dzięki 
odwołaniom do chrześcijańskich symboli i instytucji. 

235 W.A.  Johnsen, Myth, Ritual, and Modern Literature aft er Girard [w:] idem, Violence 
and Modernism. Ibsen, Joyce, and Wolff . University Press of Florida 2003, s. 16, 32; por. idem, 
René Girard and the Boundaries of Modern Literature. „Boundary 2”, Winter 1981, nr 4, s. 281. 
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w tekście. Sytuacja jest bowiem analogiczna do tej, którą zdefi niował Girard 
na przykładach tragedii greckiej czy szekspirowskiej. Reprezentacja mecha-
nizmu ofi arniczego okazuje się niejednoznaczna i możliwa do odczytania 
w dwojakim (tj. ofi arniczym i nieofi arniczym) trybie. W przypadku moder-
nistycznych powieści pojawia się zatem następujący proces:

Chociaż zaangażowani w demistyfi kację atawistycznych praktyk, ich narratorzy mają 
tendencję do bronienia wyznaczonych ofi ar za pomocą takich metod, które ironicz-
nie wytwarzają remistyfi kację ofi ary. Pomimo że biorą stronę tych ofi ar przeciwko 
ich prześladowcom, te powieści często zachęcają społeczność czytelników zgroma-
dzonych wokół nich do skierowania swoich własnych prześladowczych impulsów 
przeciwko innym namierzonym postaciom. W rezultacie te powieści tworzą wysoce 
niestabilną relację między kozłem ofi arnym, społecznością, która go prześladuje, oraz 
narratorem, który staje w jego obronie. Moralne zaangażowanie tych dzieł tkwi nie 
w obronie ofi ary ani nawet nie w imputowaniu winy fi kcyjnej wspólnocie, ale w obja-
wieniu współudziału, które czyni z wszystkich nas, jako czytelników, zbyt rzeczywistą 
wspólnotę, której własne prześladowcze impulsy zostają pozyskane dzięki narrato-
rowi. W ten sposób one wyrażają wyjątkowo przewidującą diagnozę w zakresie fun-
damentalnej sprzeczności naszego własnego historycznego okresu. Z jednej strony 
rozpoznajemy niesprawiedliwość prześladowania ofi ar, w których winę nie możemy 
dłużej wiarygodnie wierzyć; z drugiej zaś strony nie możemy wyobrazić sobie, jak 
stworzyć ludzką wspólnotę, która nie ma swoich kozłów ofi arnych236. 

Pozycja narratora jest tu dwuznaczna, gdyż pod pozorem obrony i dema-
skacji mechanizmu, wymusza on kolejne ofi arnicze odczytania skierowane 
przeciwko „zastępczym kozłom ofi arnym”237. Natomiast autentycznej – cho-
ciaż dyskretnej – demistyfi kacji dokonuje sam układ zdarzeń zawarty w fabule. 

Podobne założenie pojawia się w interesującej typologii, jaką za pomocą 
intuicji Girarda zaproponowała Laura Barge238. Według niej nowoczesna li-
teratura konstruuje ofi arniczą reprezentację aż na cztery sposoby. Pierwszy 
i ostatni odpowiada temu, co Girard określa mianem kozła ofi arnego tekstu 

236 T.J. Cousineau, Ritual Unbound. Reading Sacrifi ce in Modernist Fiction. Newark 2004, 
s. 17–18. Warto dodać, że taka strategia została zidentyfi kowana przez Girarda, który stwier-
dza, iż prześladowanie prześladujących jest obecnie ostatnią (i paradoksalną) formą prześla-
dowania. Dlatego: „Zamiast krytykować siebie, robimy zły użytek z naszej wiedzy – kierujemy 
ją przeciwko drugiemu i uprawiamy polowanie na kozła ofi arnego drugiego stopnia, polowa-
nie na myśliwych kozła ofi arnego. W naszym społeczeństwie obowiązkowe współczucie upo-
ważnia do nowych form okrucieństwa” (WZS, 171; por. MPB, 236, 258). Por. np. A. Mozina, 
Joseph Conrad and the Art of Sacrifi ce. Th e Evolution of the Scapegoat Th eme in Joseph Conrard’s 
Fiction. New York–London 2001; M.  Heyns, Expulsion and the Nineteenth-Century Novel.
Oxford 1994; G. Waston, Th e Fact and the Crucial Signifi cance of Desire: Lawrence’s „Virgin and 
the Gipsy”. „English” 1985, nr 34. 

237 Por. T.J. Cousineau, op. cit., s. 27. 
238 L. Barge, René Girard’s Categories of Scapegoats and Literature of the South. „Christian-

ity and Literature”, Winter 2001, vol. 50, nr 2. 
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(czysto mityczna postać kozła ofi arnego – według Barge) i kozła ofi arnego 
w tekście (czysto pozamityczna postać kozła ofi arnego). 

Pomiędzy tymi skrajnymi rozwiązaniami istnieją jeszcze pośrednie. 
Pierwsze z nich określone zostaje jako nieczysto mityczna postać kozła ofi ar-
nego (Th e Mythical But Not Pure Scapegoat Figure) i zakłada sytuację, w któ-
rej bohater – przeważnie – nie jest świadomy własnej wiktymizacji (dlatego 
niekiedy ją akceptuje), a prześladowcy są szczerze przekonani o winie swojej 
ofi ary. Jednakże w odróżnieniu od czysto mitycznej postaci kozła ofi arnego 
zmianie ulega perspektywa opowiadającego: 

Postawa autorska może wahać się od otwartego i ostrego potępienia prześladowców 
do subtelnego, ale obciążonego ironią ujawnienia takich procesów, tak jak one utrzy-
mują się w ludzkich społeczeństwach. W każdym przypadku ofi ara (…) jest wyraźnie 
zaprezentowana jako kozioł ofi arny wewnątrz tekstu dzięki zamierzonej intencji au-
tora239. 

Jak pokazują poprzednie rozpoznania, modernistyczna powieść znako-
micie łączy te ekstrema, ponieważ oskarżanie (prześladowców) oraz odkry-
wanie (ofi arniczych procedur) nie wykluczają się wzajemnie.

Niewątpliwą natomiast nowością jest kolejne rozwiązanie, które zdefi nio-
wano jako nieczysto pozamityczna postać kozła ofi arnego (Th e Non-Mythical 
But Not Pure Scapegoat Figure). W tej sytuacji zarówno autor, jak i też sam 
bohater doskonale wie, że ofi arniczy mechanizm jest bezpodstawny i nieuza-
sadniony. Ale postępowanie postaci sprowadza się do nieugiętego, a nawet 
prowokacyjnego odrzucenia praktyk wiktymizacyjnych, co niekiedy prowa-
dzi do otwartego konfl iktu ze zbiorowością. Jak podkreśla Barge, niewyklu-
czone, że ów antagonizm (oraz sama rola ofi ary) jest jednak zakorzeniony 
w nierozpoznanych potrzebach protagonisty240.

239 Ibidem, s. 256. 
240 Ibidem, s. 259–260. 
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Nauka

Refl eksja wokół nauki pojawia się w pracach René Girarda w sposób tyleż 
częsty, ile rozproszony oraz wielowątkowy. Próba prezentacji tych dociekań 
zostanie więc oparta na zasadniczym podziale, zgodnie z którym w pierw-
szej części znajdą się poglądy wyprowadzone przez Girarda z własnej prak-
tyki badawczej, natomiast w drugiej – jego twierdzenia natury genetyczno-
-historycznej, przedstawiające narodziny i rozwój nauki jako określonego 
elementu kultury. W praktyce takie rozgraniczenie nie zawsze bywa rozłącz-
ne, niemniej jest funkcjonalne, ponieważ wydobywa podobieństwa i różnice 
między propozycją autorską a ujęciami tradycyjnymi. 

1. Projekt własny 

Wśród autoanaliz Girarda, w których stara się on określić zakładaną przez 
siebie wizję nauki, wyraźnie powtarzają się trzy zagadnienia. Pierwsze, naj-
bardziej teoretyczne, można by określić mianem scjentystycznej epistemolo-
gii, drugie koncentruje się wokół problemu metody, a trzecie ustala relację 
poprzednich do fenomenu wiary. 

1.1. Epistemologia

Zapytany, czy jego stanowisko może zostać nazwane „realizmem racjonal-
nym”, Girard odpowiada: 

Prawdopodobnie tak, ale nie mam pewności z punku widzenia metody i nie posia-
dam określonej fi lozofi i (CE, 183). 

Stwierdzenie to odsyła do problemu uzasadniania. Jeśli więc Girardowi 
istotnie bliska jest taka pozycja w zakresie epistemologii, to jej potwierdzenie 
tylko w niewielkim stopniu zostanie dokonane za pomocą dyskursu fi lozo-
fi cznego. Oznacza to, że tryb dowodzenia będzie opierał się z jednej strony na 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   284Zalewski Zrodlo 2 indd 284 2015-10-23   15:10:272015-10-23 15:10:27



285

przedfi lozofi cznych intuicjach, a z drugiej na wnioskach, jakie Girard wycią-
ga z własnych – antropologicznych – dociekań. 

Kwestia realizmu pojawia się w kontekście dokonań najnowszej fi zyki. 
Stwierdzając możliwość poznawania kolejnych „elementów” materii (por. 
QC, 95–96), Girard konkluduje: 

Nie dotrze się do rzeczywistości absolutnej, kontynuowane będzie odkrywanie no-
wych światów. Ale to nie przeszkadza mi być raczej po stronie Einsteina niż Bohra. 
Jeśli wyjdę, napotkam za rogiem piekarnię, która była wczoraj rano i która będzie 
jutro. Nie mogę przestać myśleć, że ta pewność i ta regularność naszych percepcji 
odsłania istotny wymiar rzeczywistości, bytu stworzonego [de l’être créé]. Cała moja 
myśl implikuje taki realizm (QC, 96). 

Zatem złożoność i różnorodność tego, co zewnętrzne, nie wyklucza fak-
tycznego, obiektywnego istnienia. Ludzkie akty poznawcze – i to niezależnie 
od tego, czy dokonywane są na poziomie wyspecjalizowanym czy potocz-
nym – charakteryzują się bowiem intuicją dotyczącą egzystencjalnego aspek-
tu swoich przedmiotów oraz analogicznym, powtarzalnym przebiegiem ich 
ujmowania. 

Jeśli tak, to nic nie upoważnia do negowania tej dziedziny, która operuje 
specyfi cznym typem poznania. Girard deklaruje więc: 

Dla mnie bycie raczej rozsądnym [raisonnable] niż racjonalistycznym [rationaliste] 
oznacza wiarę w naukę [la science]. „Dane naukowe” w naszym świecie stały się obiek-
tywne i trzeba je brać pod uwagę (CE, 184). 

Ta różnica jest ważna, ponieważ Girard nie absolutyzuje rozumu, i to 
nawet w sferze, w której jego panowanie wydaje się niepodważalne. Jedynie 
bowiem w tym zakresie, w jakim nauka pozostaje niezależna i bezstronna, 
uzyskana przez nią wiedza staje się uprawomocniona. 

Ten warunek wynika z szerszego założenia dotyczącego ograniczeń, jakim 
podlega rozum. Girard stwierdza bowiem, że:

Kiedy ludzie mają względnie dobre relacje między sobą, jest to moment, w którym są 
trochę bardziej zdolni do wspólnej refl eksji nad rzeczywistością, nad światem, w któ-
rym żyją. Mogą wtedy powrócić do wielkich źródeł rozumu (CE, 184; por. QC, 94). 

Racjonalna refl eksja ma charakter socjologiczny, dlatego pozostaje uza-
leżniona od napięć, jakie w danej społeczności panują. Girard przypuszcza 
nawet (por. CE, 185), że rozum należałoby zdefi niować w odniesieniu do sta-
nu konfl iktów, który pozostaje aktualny w obrębie (różnie określanej) wspól-
noty. Oznacza to, że absolutna pozycja rozumu byłaby uzasadniona tylko 
wówczas, gdyby możliwa była jego izolacja względem funkcjonującej między 
ludźmi przemocy. 
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O tym, że taka sytuacja jest niewykonalna, przekonują Girarda dwie sytu-
acje. Pierwsza, paradygmatyczna, dotyczy mechanizmu ofi arniczego, które-
mu rozum bywa podporządkowany, dostarczając uzasadnienia. Jeśli bowiem 
tego nie uczyni, próbując zająć pozycję zewnętrzną, skazany zostaje na scep-
tycyzm lub błędy z powodu ograniczonego dostępu do przedmiotu poznania 
(por. CE, 185; SP2, 106; PK, 220–221). Natomiast druga sytuacja zakłada ist-
nienie niepodważalnych autorytetów. W takich okolicznościach dokonuje się 
znamienny proces:

Racjonalność – stwierdza Girard – (…) składa swoją totalną, ale niekompetentną 
wolność w ręce ekspertów tak kompetentnych, że ich wiedza musi dominować. Nasza 
uwaga zostaje skupiona tak skrupulatnie na naszym bezpośrednim otoczeniu, że tra-
cimy jakąkolwiek orientację szerszego kontekstu, pełniejszego obrazu. (…) Dlatego 
właśnie musimy kurczowo trzymać się ekspertów. 

Nasz kult ekspertów jest w rzeczywistości tożsamy z podziemną fascynacją dla 
przeszkody/wzorca w mimetycznej rywalizacji (MT, 255–256). 

Zawężenie wyspecjalizowanej wiedzy – oraz wynikający z tego jej kult 
– nie prowadzi jednak do zwiększenia autonomii rozumu. Wprost przeciw-
nie – tak jak mediacja zewnętrzna wykazuje tendencję do przekształcania 
się w rywalizację, tak wyróżniona pozycja eksperta nie gwarantuje separacji 
od konfl iktowych uwikłań. Stwarza bowiem okazję zarówno do wykorzysty-
wania wiedzy w obrębie społecznej konkurencji, jak i do współzawodnictwa 
między samymi ekspertami. 

Autor Początków kultury nie precyzuje zależności między działaniem na-
uki a kontekstem społecznym, w jakim praca ta się odbywa. Niemniej ist-
nienie tej więzi jest bezsporne, dlatego ten racjonalizm jest „rozsądny”, czyli 
umiarkowany (por. GS, 216). Harmonizuje on z przekonaniem o skompliko-
wanej naturze rzeczywistości, która jakkolwiek istnieje obiektywnie, to nie 
dla każdej z nauk pozostaje identycznie i całkowicie dostępna. 

1.2. Metodologia

Kiedy jednak Girard wkracza w obszar własnych badań antropologicznych, 
przyjmuje dość wysokie parametry owego realizmu racjonalistycznego. Nie 
bez powodu określa je mianem maksymalizmu (GS, 217), ponieważ stwier-
dza, że jeśli przedmiot nauki jest rzeczywisty, to należy, po pierwsze, ujmo-
wać go całościowo, w pełnym zakresie oraz, po drugie, dokonać wyjaśnienia, 
które już nie pozostawi żadnych luk. 

Oba postulaty wymagają bezwzględnej dominacji elementu racjonalne-
go. W związku z pierwszym Girard stwierdza, że jego badania prowadzą do 
tego, iż:
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będzie można racjonalnie wyartykułować przejście od niezróżnicowanego i niezróż-
nicowania we wszystkich typach dziedzin, poczynając od tej zawierającej ludzkie rela-
cje, z których bezpośrednio wynika mityczno-rytualny model. To jest rzeczywiście to, 
czego dokonuje teoria mimetyczna. Z dala od popadania w mistycyzm i irracjonalizm 
ustanawia ona pierwszą prawdziwą próbę formalizacji w tych dwóch dziedzinach 
(FR, 181–182; por. I2, 215; I9b, 37). 

Maksymalny zakres funkcjonowania wymaga zatem, aby teoria posiada-
ła pewien poziom racjonalnej formalizacji, do którego Girard zalicza brak 
nierozstrzygalności, precyzję, koherencję wywodu (por. R, 149; D3, 560; I2, 
211)241. 

Najważniejszy jest jednak postulat wyczerpującej eksplikacji, którą Girard 
pojmuje tradycyjnie – wyjaśnienie zjawiska polega na podaniu przyczyn, ja-
kie spowodowały jego zaistnienie. Rozszerzenie tego założenia prowadzi do 
wniosku, zgodnie z którym: 

żadna nauka, która nie szuka początków [origins], nie jest naprawdę nauką. Nauka, 
która jest wyłącznie klasyfi kacyjna i opisowa (…), właśnie się załamuje (SG, 225; por. 
D, 96; SP2, 219). 

W sytuacji Girarda oznacza to, że refl eksja dociera – musi dotrzeć – do 
ostatecznych motywacji ludzkich zachowań. Stąd znamienna deklaracja: 

Wierzę w rozum, który pozostaje wystarczająco skuteczny, żeby opanować nawet peł-
ne przemocy i irracjonalne aspekty religii; te aspekty, które zgodnie z modą minima-
lizuje się lub zupełnie ignoruje (…). Nie traktuję tej minimalizacji jako prawdziwej 
drogi dla racjonalnego badania zjawisk religijnych (GS, 217; por. I22, 244). 

Girard uczciwie przyznaje, że jego maksymalizm jest równie – ale nie bar-
dziej – dogmatyczny i arbitralny jak ów minimalizm, który niejednokrotnie 
także opiera się na realizmie racjonalnym. Argumentem, jaki skłania do wy-
boru opcji maksymalistycznej, jest natomiast logiczna sprzeczność minima-
lizmu: oto za cenę skrajnej parcelacji przedmiotu badań obiecuje on niemal 
zupełny brak ryzyka poznawczego błędu. O tym, że tak nie jest, przekonują 
konkluzje tych dociekań, które nieuchronnie wynikają z ukrytych przesłanek 
natury uniwersalnej (por. GS, 217–218). 

241 Girard niejednokrotnie podkreśla (por. PK, 212), że gdyby posiadał lepszą znajomość 
logiki, zapewne przedstawiłby swoją hipotezę w sposób bardziej sformalizowany. Przekonanie 
to wynika z – umiarkowanego – zaufania do ścisłości argumentacji: „W kwestii dowodzenia 
elegancja jest maksymalną skutecznością przy minimalnych kosztach. Rzeczywiście, jest to nie 
do podważenia. Ci, którzy uważają przeciwnie, nigdy nie stykają się z rzeczywistymi proble-
mami. Nasz świat ulega pokusie fałszywych złożoności. To określa wam badacza, nadając mu 
charakter naukowy. »Zmatematyzować wszystko albo umrzeć« oto nasza dewiza! Jednak trze-
ba się przyznać także – zgadzam się z tym zupełnie – do możliwości iluzorycznego charakteru 
bardziej eleganckich dowodzeń” (QC, 183; por. I22, 238). 
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Ten ambitny projekt Girard realizuje za pomocą standardowych metod, 
do których należy stawianie hipotez i konstruowanie analogii. Pierwsza 
z nich jest zdecydowanie dominująca, gdyż jej funkcjonowanie zostaje wręcz 
utożsamione z nauką jako taką (por. D3, 563; I2, 213, 217), która nie może 
poprzestać na czystym empiryzmie lub fenomenalizmie. 

Girard dodaje nawet, że procedura ta jest nie tylko konieczna, ale i ryzy-
kowna: 

Duch nauki nie istnieje, jeżeli nie chce się rozpatrywać hipotez nieprzyjemnych, od-
ległych od obowiązującej w danym momencie prawdy, skandalicznych w obliczu dro-
gich nam przyzwyczajeń. Albo raczej: nie ma hipotez przyjemnych i nieprzyjemnych, 
są jedynie hipotezy bardziej lub mniej przekonujące (SP2, 39; por. I2, 213; PK, 217). 

„Testowanie” hipotez jest najważniejszym kryterium, które dokonuje ich 
uprawomocnienia. Implicite oznacza to, że Girard posługuje się korespon-
dencyjną teorią prawdy, która weryfi kację danego sądu (czy hipotezy) nie 
sprowadza do kwestii jego związku z zaaprobowanymi już twierdzeniami. 

Sposób owego sprawdzania jest niewątpliwie uzależniony od natury hi-
potezy. Girard, posługując się tym terminem w odniesieniu do własnej pro-
pozycji, podkreśla zarówno jej modelowy, jak i źródłowy, przedkulturowy 
charakter. Jeśli więc hipoteza jest abstrakcyjna i teoretyczna – w tym sensie 
Girard niekiedy określa ją mianem „strukturalnej” (por. KO, 44; PK, 236) – to 
jej egzaminowanie pierwotnie wymaga konfrontacji z jednostkowymi fakta-
mi, a dopiero wtórnie należy ją umieszczać w obszarze samej nauki (por. D3, 
563; TH, 437). 

Po drugie: jeśli hipoteza dotyczy tego, co się stało zanim pojawiła się kul-
tura (tzn. religia), to owe „fakty” okazują się problematyczne. Dopóki teo-
ria mimetyczna zajmuje się zjawiskami prostymi, dopóty wykonalna jest jej 
weryfi kacja empiryczna, chociaż Girard przyznaje, że tego typu ekspery-
menty miałyby ograniczoną wartość poznawczą ze względu na swoją sztucz-
ność (por. I4, 277). Natomiast kiedy postawiona zostaje hipoteza o naturze 
i funkcji mordu założycielskiego, wówczas takie postępowanie okazuje się 
niemożliwe. Girard przeciwstawia się jednakże wąskiemu pojmowaniu pro-
cedury weryfi kacji, która – zgodnie z założeniami Karla Poppera – wymaga 
bezpośredniego kontaktu z danymi. Istnieją bowiem takie twierdzenia nauki, 
których prawdziwość ustalona została w sposób pośredni, np. za pomocą ba-
dania ich rzeczywistych konsekwencji (por. PK, 210–211; CE, 170–171; KO, 
145; I2, 214; TH, 437; D4, 591; DB, 166; SP2, 210; I21, 30–32). Własne stano-
wisko w tej kwestii Girard określa podobnie:

Nie ma dowodu bezpośredniego na poparcie twierdzenia, które może wydawać się 
zmyślone, że mord założycielski miał miejsce i że jest to zjawisko powszechne. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się, że wśród mitów i rytuałów panuje tak ogromna różno-
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rodność, że nie da się znaleźć ich wspólnego mianownika i że próżno mieć nadzieję 
na jakąś ogólną teorię (PK, 215; por. I2, 214; TH, 437; FR, 185). 

Kultura, która dostarcza owych wskazówek, poszlak czy dowodów po-
średnich (por. PK, 212, 234–235), określona zostaje mianem przestrzeni 
weryfi kacji (por. I2, 214). Jeśli jej kolejne „warstwy” (religia, instytucje itp.) 
okażą się możliwe do wyjaśnienia za pomocą ofi arniczej hipotezy, wówczas 
ona sama zostanie potwierdzona242. Girard jest zresztą przekonany, że pro-
ces taki nastąpi (a nawet już został rozpoczęty), dlatego twierdzi, iż jego 
hipoteza – zgodnie ze standardami nauki – łączy w sobie maksimum aktu-
alnej niepewności i maksimum potencjalnej pewności (por. KO, 144; D4, 
592; SP2, 220). 

Dodatkowym narzędziem metodycznym jest analogia, która odnajduje 
w owej przestrzeni podobne elementy (por. PK, 213; D, 94–96; SP2, 210). 
Zestawianie i porównywanie danych nie prowadzi bynajmniej do ich utoż-
samienia, ponieważ to, co wspólne, traktowane jest w kategoriach dynamicz-
nych, rozwojowych. Girard pokazuje, iż nawet zbieżne zjawiska potrafi ą ewo-
luować w taki sposób, że na pewnym etapie powstają formy podobne i różne 
zarazem (por. B, 69; CE, 173). 

1.3. Nauka a wiara

Girard zakłada, że przekonania religijne (tj. judeochrześcijańskie) nie wyklu-
czają porządku racjonalnego. Jak bowiem stwierdza: przeciwieństwem wiary 
nie jest rozum, ale brak wiary (por. I9b, 39). Konsekwencją tej przesłanki jest 
zauważalny wpływ doświadczenia religijnego na poglądy zarówno epistemo-
logiczne, jak i metodologiczne. 

W kwestii realizmu Girard podkreśla, że obiektywny charakter rzeczywi-
stości jest w ostatecznej instancji gwarantowany przez jej Stwórcę (por. PK, 
197). Nawiązując zaś do problemu uwarunkowań rozumu, Girard deklaruje:

242 Komentatorzy trafnie wydobywają neutralne aksjologicznie założenia tej metody, 
stwierdzając, że: „procedura naukowa zawsze jest odrzuceniem tego, co bezpośrednie. Jest 
mediacją rozumu, racjonalności. Jeśli nie, to nie istnieje wysiłek naukowy; nie występuje nic 
innego jak mniej lub bardziej chaotyczne rozważania nad przemocą, rozważania najczęściej 
moralne – ponieważ jesteśmy z gruntu moralistami – ale to nie ma nic wspólnego z tym, co 
twierdzi René Girard” (P. Ganne, La violence originelle. Note sur René Girard et sa méthode 
[w:] La spirale mimétique. Dix-huit leçons sur René Girard. Sous la direction de M.S. Barberi. 
Paris 2001, s. 18–19; por. R. Doran op. cit., s. xvii; A. McKenna, Violence and Diff erence. Girard, 
Derrida, and Deconstruction 1992, s. 62; S. Goodhart, Th e Self and Other People: Reading Con-
fl ict Resolution and Reconciliation with René Girard and Emmanuel Levinas. „Journal of Philo-
sophy: A Cross-Disciplinary Inquiry” 2011, nr 16, s. 23). 
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Ponieważ twoja wiara wzrasta, im bardziej oczyszczasz się z rywalizacji i samouwiel-
bienia, tym bardziej czujesz się zmotywowany do przekazywania Innym – z Innymi 
– prawdy, której doświadczyłeś. To należy do istoty chrześcijaństwa (I4, 287). 

Wiara wspiera zatem racjonalne poznanie w tym sensie, że umożliwia 
jego warunki – stymuluje bezinteresowną działalność, dzięki której rozum 
dociera do prawdy dla niej samej. Sytuacja taka wymaga bowiem względnej 
izolacji czy odporności na mimetyczne konfl ikty, które stanowią naturalne 
„środowisko” ludzkiego umysłu. 

Zdecydowanie silniej związek między obiema sferami zaznacza się na po-
ziomie metodologicznym:

Nie istnieje sprzeczność – deklaruje Girard – między (1) prezentacją hipotezy ofi ar-
niczej jako naukowej hipotezy i (2) równoczesnym twierdzeniu, że ta hipoteza została 
wysunięta na pierwszy plan w trakcie historii kierowanej przez chrześcijański tekst, 
w którym ta hipoteza pojawia się w swoim źródłowym sformułowaniu (…) (TH, 349; 
por. PK, 214, 218; I, 147). 

W Biblii zresztą istnieją nie tylko podstawowe twierdzenia dotyczące 
źródeł kultury. Girard podkreśla, że – zwłaszcza w Nowym Testamencie – 
pojawia się pierwowzór „testowania” hipotezy, w którym przekazy mityczne 
zostają zredukowane do jednego, strukturalnego schematu (por. I9b, 38). 

Ta zbieżność, która niekiedy nie pozwala Girardowi nazywać ofi arniczej 
hipotezy „swoją” (por. TH, 435; I7, 17), nie jest przypadkowa. Obiema dome-
nami kieruje bowiem analogiczne zadanie:

aspekty religijne i naukowe są nierozerwalne, ponieważ w swej istocie i  r e l i g i a, 
i  n a u k a  mają na celu z r o z u m i e n i e. Religia jest w rzeczywistości nauką o czło-
wieku (PK, 220; por. I9b, 39; I 14, 54–55; D5, 301; VM, 175). 

Nie oznacza to, że następuje redukcja religii do antropologii (czy innej 
nauki). Oznacza to natomiast, iż zostaje wyznaczona wspólna płaszczyzna 
między nimi, która pozwala na współpracę w odkrywaniu prawdy. Dlatego 
inspiracje religijne, które zostały wykorzystane w dziedzinie poszukiwań ba-
dawczych, są dla Girarda nowoczesnym przykładem tradycyjnego przekona-
nia, zgodnie z którym: fi des querens intellectum (por. QC, 200; I12, 114). 

2. Geneza i rozwój nauki 

Girard nie jest historykiem nauki, dlatego jeśli schematycznie i selektyw-
nie przedstawia jej ewolucję, koncentruje się na kwestiach podstawowych. 
W nich bowiem widoczne stają się zjawiska, które stanowią dla niego egzem-
plifi kację wyjściowej hipotezy. 
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Girard niejednokrotnie (por. Z, 1; PK, 226–227; I22, 224) przeciwstawiał 
się pozytywistycznemu założeniu, zgodnie z którym pierwotna religia jest 
formą niedoskonałej nauki zajmującej się wyjaśnianiem zjawisk naturalnych. 
Zasadnicza funkcja religii polega na zapewnianiu każdej wspólnocie ochrony 
przed jej własną przemocą. Niemniej, jeśli religia – a w szczególności rytuał 
– jest odpowiedzialna za hominizację, to nie można wykluczyć, że porządek 
sakralny wyłonił z siebie także refl eksję naukową, przyrodniczą. Proces ten 
dokonał się jednak stopniowo, a jego pierwszym etapem było powstanie pry-
mitywnej techniki. 

Girard sięga tu po przykłady najstarszych – neolitycznych – technologii: 
metalurgicznej oraz produkującej żywność (np. wino, ser, chleb). Pojawiają-
ce się spontanicznie i niespodziewanie produkty naturalne (np. owoce, mle-
ko) wywoływały niechęć, gdyż człowiek religijny wszelką zmianę postrzegał 
w kategoriach „nieczystości”. Przełamanie owego dystansu nastąpiło pod 
wpływem praktyki rytualnej, dla której niezbędna jest pewna doza tego, co 
„nieczyste” (chaos, niezróżnicowanie), ponieważ tylko dzięki niej powstaje 
lub odnawia się porządek. Ta rytualna procedura została później rozszerzo-
na, a zarazem zintensyfi kowana: 

W przypadku następstw naturalnych – takich jak związanych z mlekiem czy mąką 
– rytualna interwencja będzie niewątpliwie dążyć do dalszej wymiany substancji. Bę-
dzie prawdopodobnie zwiększać nienaturalne wymieszanie. Będzie, jednym słowem, 
popychać nas w kierunku eksperymentów z gniciem, psuciem, fermentacją (…) (FR, 
177). 

Girard podkreśla, że włączenie tych przedsięwzięć w schemat rytualny 
daje im gwarancję bezpieczeństwa, jaka wprawdzie nie zapewnia im powo-
dzenia, ale usuwa lęk przed radykalną metamorfozą. Zgodnie bowiem z ob-
rzędowym schematem niezróżnicowanie musi prowadzić do zróżnicowania, 
które w tym wypadku oznacza powstanie odrębnego produktu. Dlatego, jak 
konkluduje Girard: 

Rytuał jest fundatorem technik, ponieważ pozwala mieszać rzeczy, które zakazy sepa-
rują. I to jest właśnie tym, co określa się jako eksperymentowanie, dzięki czemu może 
pojawić się to, co nowe (QC, 91–92; por. DO, 93; DE, 71). 

Przekonanie takie sprawdza się szczególnie w odniesieniu do rytuałów 
pogrzebowych, które najpierw dążą do skrajnej dekompozycji, rozkładu cia-
ła, a następnie dokonują jego scalającego „przetworzenia” (np. kremacja, mu-
mifi kacja). Pieczenie chleba, produkcja wina czy sera przebiega dokładnie 
według tego schematu (por. DO, 93; FR, 179–180). 

Owe techniki, które w trakcie swojego rozwoju odłączają się od rytual-
nych źródeł, kształtują pierwotną formę racjonalności. Ma ona charakter wy-
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łącznie pragmatyczny – polega bowiem na umiejętności dobierania środków 
do założonego celu (por. FR, 180). Dopiero dalszy rozwój cywilizacji spowo-
dował pojawienie się wyższej, teoretycznej postaci poznania, które zajmuje 
się ogólnymi prawami rządzącymi naturą. Girard podkreśla, że warunkami 
niezbędnymi, jakie w greckiej starożytności umożliwiły ten proces, były nie 
tylko indywidualne zdolności pierwszych uczonych, ale i system społeczny 
(arystokracja, niewolnictwo), który zwalniał ich z konieczności pracy (por. 
QC, 92–93; PK, 196). 

Sytuacja ta spowodowała również nadmierną predylekcję w kierun-
ku nauk „czystych”, pozbawionych elementu eksperymentalnego (por. QC, 
93–94). Znamienny jest jednak fakt, że mimo tej podwójnej separacji – od 
pragmatyki i bezpośredniego doświadczenia – teoretyczne ujęcia natury po-
zostały silnie uzależnione od założeń religijnych. Starożytne traktaty przed-
stawiające powstanie matematyki czy pierwsze zasady fi zyki nieodmiennie 
przywołują wizję rytualną: 

istnieje korespondencja między mechanizmem ofi arniczym a pojęciem clinamen 
w tym względzie, że pierwsza różnica powstała z destrukcji wszystkich różnic. Na-
ukowy model jest nie mniej mityczny – naprawdę bardziej mityczny – niż wiele mi-
tów, ponieważ on za jednym zamachem pozbywa się wszystkiego, co mogłoby przy-
wołać ofi arę (FR, 183; por. D1, 74). 

Nawet w dociekaniach teoretycznych procesem dyferencjacji zawsze rzą-
dzi ofi arniczy mechanizm wykluczenia, który pozostaje w nich jeszcze silniej 
ukryty. Jeśli zatem właściwy rozwój nauki nastąpił dopiero w epoce nowożyt-
nej, to przyczyną tego procesu była chrystianizacja Europy, jaka dokonana 
została w średniowieczu:

Ażeby skłonić ludzi do cierpliwej eksploracji przyczyn naturalnych, należy najpierw 
odciągnąć ich od ofi ar, lecz jak można to uczynić inaczej, jak tylko wskazując, że prze-
śladowcy nienawidzą bez powodu i już bez liczących się rezultatów? Aby zdziałać ten 
cud, nie tylko wobec kilku wyjątkowych indywiduów, jak w Grecji, lecz w skali całych 
ludów, niezbędne jest wyjątkowe połączenie czynników intelektualnych, moralnych 
i religijnych, których dostarcza tekst ewangeliczny. 

Ludzie bynajmniej nie dlatego, że wynaleźli naukę, skończyli z polowaniami na 
czarownice. Było akurat odwrotnie. Duch nauki (…) jest produktem ubocznym głę-
bokiej penetracji dokonywanej przez tekst ewangeliczny (KO, 298; por. MT, 254–255; 
TH, 136). 

Rezygnacja z zachowań quasi-rytualnych, prześladowczych okazała się 
kluczowa, ponieważ podważyła zasady przyczynowości magicznej, które sku-
tecznie utrudniały badanie zjawisk naturalnych. Girard (por. QC, 92) dodaje 
ponadto, że derytualizacja i desakralizacja, jakiej dokonało chrześcijaństwo, 
odnowiły wyczerpującą się technikę, która po okresie rytualnego rozwoju 
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utraciła swój dynamizm, zamykając się w jałowej repetycji. Wyzwolona z ram 
obrzędowych technika stała się w epoce nowożytnej sprawnym narzędziem 
eksploracji i przekształcania rzeczywistości243. 

Jakkolwiek późniejsze – tzn. osiemnasto- i dziewiętnastowieczne – dzieje 
nauki wskazują na jej zdecydowane przecenianie, dzięki któremu cywilizacja 
zachodnia ubóstwiała samą siebie (a następnie stworzyła możliwość samo-
zagłady; por. TH, 136), to jednak rola tego typu poznania jest niemożliwa 
do pominięcia i zakwestionowania, chociaż ponowoczesna krytyka nie ustaje 
w tych zabiegach (por. KO, 297–299). Nieusuwalną i fundamentalną zdoby-
czą zachodniej nauki nie jest bowiem taka czy inna metoda, ale jej obiekt, 
który został wyzwolony z dawnych ograniczeń porządku sakralnego244. Dla-
tego Girard niejednokrotnie wyrażał nadzieję, że właśnie pod względem 
przedmiotowym nauki społeczne i humanistyczne upodobnią się do – wy-
przedzających je – nauk „twardych” (por. QC, 94–95; WZS, 172–173). 

3. Uwagi 

Niewątpliwie, najwięcej kontrowersji w tej propozycji wzbudza kwestia jej 
naukowości. Ci, którzy odmawiają Girardowi tego miana, posługują się Pop-
perowskim pojęciem nauki, które wymaga metodologii opartej na empirycz-
nej weryfi kacji245. O tym jednak, że propozycja ta jest zdecydowanie zbyt wą-

243 Przykładem tego procesu jest dla Girarda wynalazek fotografi i i kamery, który zakła-
da typ egalitarnej, wyzwolonej z rytualnej hierarchizacji i ograniczeń, percepcji (por. QC, 
84–85). 

244 Wysoka ocena nowożytnej nauki przez Girarda jest uzasadniona tym właśnie zało-
żeniem. Nie ma więc racji M.  Spariosu, twierdząc, że Girard sam sobie przeczy, ponieważ 
również „nauka (…) została oparta na rytuale kozła ofi arnego i na przemocy, na podwójnym 
ruchu przywłaszczenia i odrzucenia” (M. Spariosu, Mimesis and Contemporary French Th eory, 
s. 92). 

245 Por. H. Meschonnic, Mensonge scientifi que et vague romanesque. „La Nouvelle Revue 
Française” 1979, nr 321, s.  125–126; H.  White, Ethnological „lie” and mythological „truth”. 
„Diacritics” 1978, nr 8, s. 7–8; B. Garceau, La violence et le vrai savoir de l’homme. „Sciences 
Religieuses/Studies in Religion” 1981, nr 1, s. 10–11; S. Florey, René Girard, critique littéraire?, 
s. 52–54; Por. J.L. Evard, L’idée de vérité chez René Girard. „Archives de Philosophie” 2004, 
nr 2. Nawet najbardziej dociekliwy krytyk (wychodząc z założeń Poppera) stwierdza jedynie: 
„Nie można, według mnie, natychmiast przyznać naukowego statusu Girardowskiej hipotezie 
dotyczącej początków religii. Niemniej sądzę, iż można ją usytuować tak blisko hipotez nauko-
wych, jak to możliwe: o ile nie byłaby rażąco sprzeczna z etnologią, teorią ewolucji, prehistorią, 
etc.” (A. Boyer, Sacrifi ce et réfutation [w:] Violence et vérité: autour René Girard. Sous la direc-
tion de P. Dumouchel, Paris 1985, s. 580). 
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ska, przekonują zarówno fi lozofowie nauki246, jak i jej praktycy247. Sam Girard 
niejednokrotnie (por. D3, 563; TH, 438; I2, 214; SP2, 220) zresztą zaznacza, 
że naukowy status jego hipotezy jest uzależniony od jej skuteczności i mocy 
eksplanacyjnej, a nie od teoretycznych przesłanek, za pomocą których została 
skonstruowana248. 

O wiele ciekawszym problemem jest natomiast sygnalizowane już wzmoc-
nienie, jakiego w obrębie teorii poznania dokonuje Girard, przechodząc od 
założeń abstrakcyjnych do własnego projektu. Ta różnica wynika, jak sądzę, 
z faktu, że ogólna – umiarkowana – epistemologia została skonstruowana 
na podstawie nauk przyrodniczych. Ich przedmiot jest bowiem nader skom-
plikowany, dlatego mimo komfortowej sytuacji poznawczej, jaka powstała 
w wyniku desakralizacji, jego pełna eksplikacja pozostaje nieustannym po-
stulatem. Natomiast w „naukach o człowieku” sytuacja jest odwrotna: przed-
miot jest mniej złożony, chociaż jego poznanie jest utrudnione ograniczenia-
mi mitycznymi. Kiedy jednak wyjdzie się poza nie – jak dokonuje tego Girard 
– wówczas epistemologiczny maksymalizm stanie się uzasadniony249.

246 R. Hamerton-Kelly, posługując się nowszą fi lozofi ą nauki, określa koncepcję Girarda 
mianem „naukowego realizmu”. Stanowisko takie zostaje zdefi niowane następująco: „Nauko-
wy realizm to pogląd, zgodnie z którym właściwe jest założenie tego, co niemożliwe do zaob-
serwowania dzięki „intuicyjnej” („abductive”) lub „indukcyjnej” („retroductive”) interferencji 
z tego, co obserwowalne, jeśli zakładany obiekt może być ujmowany jako wywołujący obser-
wowalne skutki lub jeśli posługując się nim, możemy skutecznie ingerować w obserwowalny 
świat” (R. Hamerton-Kelly, Sacred Violence, s. 42–43). 

247 Z tego zapewne powodu jeden z komentatorów stwierdza, iż: „Girard proponuje hipo-
tezę, jaka stara się wyjaśnić kształt naszego świata zakładając pragnienie mimetyczne i proces 
ofi arniczy jako porządkujące zasady, które wykonawszy swoją pracę, znikają z pola widzenia. 
Dla niektórych może to być bardzo trudne do przełknięcia, ale istnieją liczne, całkiem oczy-
wiste analogie między naukami. W ramach przykładu wystarczy wspomnieć tylko, że teoria 
„wielkiego wybuchu”, dotycząca powstania kosmosu, przedstawia wyjaśnienie obserwowa-
nych cech wszechświata, odwołując się do zdarzeń, które nie mogą być bezpośrednio postrze-
gane” (Ch.D. Orzech, „Provoked Suicide” and the Victim’s Behavior [w:] Curing Violence. Ed. 
M.I. Wallace, T.H. Smith. Sonoma 1994, s. 140; por. B. Chantre, Le cocher de Combray: René 
Girard ou la dernière loi [w:] René Girard. La théorie mimétique: de l’apprentissage à l’apoca-
lypse. Coordonné par Ch. Raymond. Paris 2010, s. 167). 

248 R. Schwager podkreślał ten aspekt metodologiczny w następujący sposób: „Girard ma 
rację, domagając się pojęcia nauki, które jest otwarte na każdą rzeczywistość. On najpierw 
prezentuje swoją teorię jako hipotezę, a następnie przystępuje do sprawdzenia jej prawdy sto-
sownie do jej zdolności wyjaśniania zjawisk, które dotąd pozostawały niewyjaśnialne i zostały 
zaklasyfi kowane jako niespotykane i nietypowe fenomeny. On odmawia poddania naukowego 
charakteru swojej metody pod osąd niektórych dominujących trendów. On testuje jej wiary-
godność wyłącznie dzięki temu, czy prowadzi ona do rezultatów, które dostarczają spójnego 
kontekstu dla ogromnej różnorodności (…) danych” (R. Schwager, Must Th ere Be Scapegoats?, 
s. 32). 

249 Z tego względu Girard niejednokrotnie używa dla swojej teorii określenia „hipoteza 
naukowa” w opozycji do „tezy hermeneutycznej”. Wszelka hermeneutyka może powstać wy-
łącznie w obrębie rytualnej lub postrytualnej kultury, a zatem nie może wyjaśnić (i przekro-
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Nie jest zresztą wykluczone, że istnieje także druga przyczyna tej zmia-
ny. Nauki przyrodnicze są „obiektywne” w tym sensie, że ich przedmiotem 
pozostaje to, co pozaludzkie. Natomiast pozycja obserwatora w naukach 
humanistycznych jest paradoksalna, gdyż jest on zarówno podmiotem, jak 
i – przynajmniej niekiedy – przedmiotem obserwacji. Dla Girarda sytuacja 
ta nie implikuje jednak subiektywizmu czy perspektywizmu. Wprost prze-
ciwnie: przejście z płaszczyzny zewnętrznej do wewnętrznej (i odwrotnie) 
znacznie rozszerza poznawcze intuicje. Girard niejednokrotnie podkreślał, 
że jego projekt w tym aspekcie jest samozwrotny: 

rozumienie wymaga włączenia się podmiotu w system mimetyczny. Odmowa takiego 
włączenia powoduje problemy epistemologiczne i błędy: podmiot nieustannie stara 
się uniknąć zacierania się różnic i pojawienia się sobowtórów, rozumuje nadal w kate-
gorii różnicy (PK, 220–221; por. PK, 201; KO, 64; I15, 111–112; BE, 82). 

Zatem kiedy podmiot odnajduje swoje „miejsce” w ramach skonstruowa-
nej teorii, wówczas przybliża się do przedmiotu poznania. I nawet jeśli proces 
ten nie obejmuje wszystkich aspektów, to jego udział w procesie konstytucji 
realnej wiedzy jest znaczący250. 

Reasumując, warto podkreślić, że związek projektu Girarda z nauką 
„twardą” jest zdecydowanie silniejszy na poziomie metodologicznym. Nato-
miast w zakresie kompetencji poznawczych inspiracja jest tyleż trwała, ile 
pośrednia – Girard radykalnie rozszerza bowiem zasięg racjonalnej refl eksji, 
korzystając przy tym ze statusu, jaki zasadniczo przysługuje „naukom o czło-
wieku”.

czyć) jej samej. Girard podkreśla więc, że chociaż posługuje się tekstami, to jednak nie korzy-
sta z metod hermeneutyki (por. SP2, 218–220; I6, 8). Por. M. Bertrand, René Girard: un mythe 
anit-moderne. „Archives de Sciences Sociales et Religions” 1982, nr 2, s. 146.

250 Uwzględnianie własnej pozycji pozwala na rozszerzenie zakresu poznania, jednakże 
nie służy fabrykowaniu kolejnych dowodów potwierdzających aprioryczne tezy. Dlatego trud-
no zgodzić się z obiekcjami, według których Girard – świadomie lub nie – umieszcza siebie 
w dyskursie (np. w roli ofi ary), nadając mu w ten sposób wymiar autokonfi rmacyjny, perfor-
matywny (por. R. Kaerney, Myths and Scapegoats: Th e Case of René Girard. „Th eory, Culture & 
Society”, 1995, vol. 12, s. 11; C. Davis, Fathers, Others: Th e Sacrifi cial Victim in Freud, Girard, 
and Levinas. „Cultural Values” 2000, nr 2, s. 202–203). 
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Literaturoznawstwo

Girard pozostaje skoncentrowany przede wszystkim wokół praktyk lekturo-
wych, dzięki którym powstaje i rozwija się jego teoria mimetyczna. Dlate-
go stosunkowo rzadko podejmuje on refl eksje, których celem byłaby kody-
fi kacja własnego postępowania w ramach zagadnień proponowanych przez 
naukę o literaturze251. Nader fragmentaryczne i nie zawsze konsekwentne 
rozważania – niekiedy wręcz postulaty – Girarda można uporządkować we-
dług dwóch klasycznych kwestii. Pierwsza dotyczy określenia literatury jako 
przedmiotu zainteresowania, druga natomiast pozostaje w kręgu zaintereso-
wań problemem procedur badawczych. 

1. Literatura

Girard inicjalnie proponuje następującą defi nicję: 

Wydaje mi się, że każda literatura jest – u podstaw – poszukiwaniem tego, co święte 
(du sacré), lub wyraża relacje między pragnieniem a tym, co święte (…) (I16, 202; 
por. I9a, 55). 

Zakładając, iż sfera religijna jest pierwszą i najważniejszą postacią kultu-
ry, można stwierdzić, że określenie literatury pozostaje uzależnione zarówno 
od kwestii antropologicznych, jak i kulturowych. Literatura przedstawia to, 
co fundamentalne dla konstytucji podmiotu (czyli pragnienie) w zetknięciu 
z formami kulturowej transcendencji. 

251 Girard wyraźnie podkreśla, że jego rozważania nie mają charakteru systemowego i nie 
dążą do stworzenia konstruktu teoretycznego. Jak bowiem wyjaśnia: „podejście »teorii litera-
tury« jest mi obce. Jeśli chcesz stworzyć »defi nitywną« – w twoich własnych oczach – teorię, 
to znaczy, że literatura jest dla ciebie naprawdę martwym przedmiotem. Uważam, że pewne 
teksty literackie, a nie literatura jako taka, są życiodajne dla całego mojego »przedsięwzięcia« 
jako badacza, znacznie bardziej życiodajne niż współczesna teoria. Moje wykorzystanie teks-
tów literackich jest bardzo egoistyczne i pragmatyczne. Jeśli nie mogą mi służyć, zostawiam je 
w spokoju” (I2, 224; por. I7, 15). 
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Tak zarysowane pojęcie podlega dalszemu kilkakrotnemu zawężeniu. 
Pierwsze jest nieco schematyczne, gdyż odwołuje się do koncepcji tradycyj-
nego kanonu. Opiera się ona na historycznej selekcji, która pozostawia naj-
ważniejsze utwory.

Idźcie do pism – stwierdza Girard – które nie są usankcjonowane przez potomność, 
a szybko odkryjecie, że w literaturze mamy ogromną przewagę. Mamy największe 
teksty na świecie. (…) Literatura jest magazynem wszystkich wielkich tekstów, które 
istnieją niezależnie od mody. Dlatego nie wolno nam stać się ofi arami mody. Wierzę, 
że kanon wielkich tekstów jest pełen znaczenia (MT, 212–213; por. CA, 16; P7, 259). 

Spośród dzieł, jakie stały się już nieusuwalne, Girard jest zainteresowany 
jedynie tymi, w których dochodzi do połączenia pragnienia z mechanizmem 
mimesis (por. I16, 203; I12, 124; P6, 11; STZ, 87; MG, 131). Jednakże proces 
ten nie jest jednorodny i przebiega w dwóch wariantach: 

Fakt, iż tekst literacki (…) może po prostu odzwierciedlać lub – przeciwnie – sta-
wać się świadomy efektów mimetycznych, na których jest ufundowany, i odkrywać 
te efekty w większym lub mniejszym zakresie, sprawia ogromną różnicę. Pierwsze 
oraz istotne zróżnicowanie tekstów literackich zostało więc rozłożone wzdłuż czegoś 
takiego jak oś symulowania/objawienia (dissimulation/revelation) (I2, 221–222; por. 
PP, 180–181, 235; I8, 169; D4, 216).

W kanonie znajdują się zatem takie dzieła, w których mediacyjne rezul-
taty pragnienia funkcjonują „bezwiednie”: w sposób tyleż oczywisty, ile bez-
krytyczny. Nie stają się przedmiotem oddzielnej, bezpośredniej tematyzacji, 
dlatego tekst jest – zaledwie – ich ekspresją. Zazwyczaj sytuacja taka wynika 
z minimalnej funkcjonalizacji, jakiej mimetyczne zjawiska podlegają w obrę-
bie literackiego uniwersum. 

Natomiast tam, gdzie pojawia się rozpoznanie i analiza tych mechani-
zmów, Girard posługuje się uprzywilejowanym terminem „arcydzieła”. Ich 
kolejna kwalifi kacja dotyczy zakresu, w jakim owe dociekania są prowadzone. 

Mimetyczna rywalizacja (…) jest tworzywem dramatu i powieści. Tylko ci, którzy 
oddają jej sprawiedliwość, są wielkimi twórczymi pisarzami, tragicznymi poetami 
Grecji, Szekspirem lub Cervantesem, Molierem lub Racine’em, Dostojewskim lub 
Proustem czy niewielu innymi. Jedynie największe arcydzieła teatru i beletrystyki Za-
chodu uznają prymat mimetycznej rywalizacji (STZ, 25; por. DB, ix; I2, 225; MT, 212; 
MG, 131; I9a, 55)252. 

252 Jeden z komentatorów zauważa, iż sama obecność zjawisk mimetycznych jest jeszcze 
niewystarczająca, ponieważ musi pojawić się także ich przekroczenie: „Tym, co czyni wielkie 
dzieła »wielkimi«, jest ich zdolność do »działania przez« fałszywą jedność i podział: jest to, in-
nymi słowy, ich stały wysiłek żeby »podnosić stawkę« poprzednich dzieł, którym nie udało się 
osiągnąć jedności (a w konsekwencji statusu »wielkiej« powieści) i doskonałej jedności, jaka 
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Dominująca obecność międzyludzkich interakcji prowadzi w konsekwen-
cji do powstania i eskalacji przemocy, która niekiedy okazuje się kolektywna. 
Niektóre arcydzieła zawierają więc pełny cykl mimetyczny i z tego zapewne 
powodu Girard niejednokrotnie przyznaje, że najważniejsza jest dla niego 
tragedia grecka (por. I8, 169; PK, 182–183; I10, 21). 

Ostatni wyróżnik ma charakter autorski. Dzieła literackie dzielą się bo-
wiem na te: 

które pozostają drugorzędne, jakkolwiek byłyby wspaniałe, gdyż one nie czynią nic 
poza „wzbogacaniem” osobowości ich autora, oraz na prawdziwe arcydzieła, które 
mają początek w zubożeniu, okaleczeniu nieautentycznego „Ja” (P3, 10). 

Arcydzieło jest więc wynikiem przemiany pisarza, który – w sposób nie-
jednokrotnie dotkliwy – wyzwala się z własnych iluzji. 

Reasumując, arcydzieło jest utworem dawnym, należącym do kanonu; 
utworem objawiającym międzyludzki mimetyzm, który stanowi jego naj-
ważniejszy temat; wreszcie utworem, którego napisanie poprzedzone zosta-
ło metamorfozą twórcy. Te cechy253 Girard analizuje dokładniej, wyciągając 
z nich konsekwencje i budując własną wizję literatury. W stosunku do tej, 
która przyjęta została wstępnie, jest ona niewątpliwie zawężona, chociaż za-
sadnicza kategoria pragnienia pozostaje wspólna. 

1.1. Epistemologia 

Girard konsekwentnie umieszcza literaturę w obrębie poznawczego realizmu:

Uważam dzieła literackie za odbicie p r a w d z i w y c h  s t o s u n k ó w, które mają miej-
sce w społeczeństwie, i wykorzystałem je jako narzędzia naukowej obserwacji (PK, 
197; por. D5, 300). 

powstaje w sposób niezależny” (A. O’Shea, Selfh ood and Sacrifi ce. René Girard and Charles 
Taylor on the Crisis of Modernity. New York 2010, s. 43). 

253 Jedynie problem kanonu nie jest przedmiotem dalszych refl eksji Girarda. Predylekcja 
do literatury dawnej wynika z podziwu dla jej zdolności odkrywczych, które współcześnie są 
już nie do powtórzenia. Odpowiadając na pytanie o przyczyny niewielkiego zainteresowania li-
teraturą dwudziestego wieku, Girard stwierdza, iż: „obecność mimetycznego pragnienia i jego 
operacji staje się tak oczywista w naszym stuleciu, że ich ujawnianie nie jest już osiągnięciem, 
tak jak to było zazwyczaj. Sądzę, że skończył się czas opisu i nadszedł czas systematyzowania”
(I3, 133). W tym kontekście warto przytoczyć opinię zawartą w pracy poświęconej kwestiom mi-
metycznym w pisarstwie Milana Kundery. Wyznacza ona horyzont dla ewentualnych poszuki-
wań w obrębie literatury najnowszej. Autor stwierdza: „Jeśli Girard ma rację co do sposobu, w jaki 
powieść ujmuje pragnienie, powinien nadejść czas, kiedy to zjawisko stanie się zbyt oczywiste, 
żeby potrzebne było jego ujawnienie. W naszej erze ogromu rynkowych iluzji i telewizyjnej rze-
czywistości mimetyczne pragnienie rozrosło się do rozmiarów własnej parodii. Dlatego twierdzę, 
że Kundera jest nie tyle ostatnim z linii odkrywców, ile karykaturzystą imitacji” (T.C. Merrill,
Th e Book and Desire: reading Milan Kundera with René Girard. Bloomsbury 2013, s. 63). 
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Odwzorowanie czy reprezentacja artystyczna nie obejmuje zatem kom-
pletnej rzeczywistości, ale koncentruje się na jej specyfi cznie wybranym 
aspekcie, który składa się z międzyludzkich interakcji254. Ograniczenie takie 
jest niezbędne, gdyż bez niego funkcja poznawcza, jaką Girard przypisuje li-
teraturze, okazałaby się niezwykle trudna do spełnienia. 

Pomimo iż realistyczne stanowisko zakłada obiektywną ontologię, to 
jednak dostęp do owej rzeczywistości byłby niemożliwy (albo przynajmniej 
utrudniony), gdyby nie istniały arcydzieła, które ją ujmują i odzwierciedlają. 
Wiedza uzyskana w ten sposób ma dla Girarda status naukowy: 

Wyłącznie literatura wiernie opisuje zwodnicze i mechaniczne aspekty ludzkich re-
lacji – określoną geometrię pragnienia i niezrozumienie, które są z sobą identyczne, 
i które jako takie pojawiają się ponownie u wielkich pisarzy i są odtwarzane z zegar-
mistrzowską precyzją (P6, 12; por. I12, 107; PK, 223). 

Poznanie pragnienia dostępne jest niemal wyłącznie dzięki literaturze, 
gdyż tylko jej udaje się uniknąć epistemologicznych deformacji związanych 
z tak skomplikowanym i niejednoznacznym przedmiotem255. Girard zazna-

254 Jak bowiem trafnie zauważył komentator: „Girard przede wszystkim nie traktuje mi-
mesis jako tekstowej mimesis rzeczywistości, ale bardziej jako mimetyczną rzeczywistość rze-
czywistości. Innymi słowy: teksty są mimetyczne, ponieważ rzeczywistość jest mimetyczna. To 
nie znaczy, że teksty nie są mimetyczną reprezentacją rzeczywistości, ale to jest traktowane 
jako tak oczywiste, iż trudno tu jeszcze cokolwiek odkryć” (P.B. Grande, Mimesis and Desire. 
An Analysys of the Religious Nature of Mimesis and Desire in the Work of René Girard. Kolonia 
2009, s. 40; por. ibidem, s. 105–106; G. Gebauer, Ch. Wulf, Mimesis: culture – art – society, 
s. 237, 264–265). 

255 Komentatorzy podkreślają zatem ów prymat arcydzieła w zakresie funkcji poznawczej: 
„Zatem to, co oferuje nam Girard, nie jest teorią literatury lub teorią, która wykorzystuje litera-
turę do jakiegoś innego celu, ale literaturą jako teorią. Jakkolwiek to nie wymaga redukowania 
literatury do abstrakcyjnych stwierdzeń, ani nie jest kwestią narzucania teoretycznego modelu 
na tekst, od którego obowiązkowo oczekuje się jego potwierdzenia. Girard ujmuje tekst lite-
racki jako ucieleśnienie intuicyjnego rozumienia ludzkiej kondycji, dostarczającego zarówno 
narzędzi do swojej własnej analizy, jak też analiz samej krytyki literackiej” (R. Doran, op. cit., 
s.  xiv). – „Krytyk może dalej formalizować mniej lub bardziej wyraźne kanony zachowania 
przedstawione w dziele literackim, ale poznawcza zawartość została już wyrażona przez twórcę 
fi kcji w formie narracyjnej. Zatem dzieła literackie przekazują tezy, które – aczkolwiek w mniej 
ustrukturyzowanej formie – posiadają ten sam status epistemologiczny jak te w dyscyplinach 
nauk społecznych. W szczególności Girard przedstawia argumenty za grupą powieściopisarzy 
(…), którzy wpisali w swoje dzieła zasady naśladowczego »trójkątnego pragnienia« w sposób 
konstytutywny dla oryginalnej teorii psychologicznej” (P. Swirski, Literature and Literary Know-
ledge. „Th e Journal of the Midwest Modern Language Association” 1998, nr 2, s. 15. Zob. też: 
Ch. Fleming, René Girard: Violence and Mimesis, s. 12–13; T. Siebers, Th e Ethics of Criticism, 
Ithaca 1988, s.  146; A.  Wohlman, René Girard et Saint Augustin: Anthropologie et théologie. 
„Recherches Augustiniennes” 1985, nr 20, s. 259; C. Rowiński, Filozofi czne podstawy koncepcji 
człowieka René Girarda. „Studia Filozofi czne” 1981, nr 9, s. 50; M. Spariosu, Mimesis and Con-
temporary French Th eory, s. 105–106; E. Webb, Th e Self Between, s. 90–91; W.A. Johnsen, Myth, 
Ritual, and Modern Literature aft er Girard [w:] idem, Violence and Modernism. Ibsen, Joyce, and 
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cza, że taka demistyfi kacja czy odkrywanie prawdy, które dokonuje się w ar-
cydziełach, nie jest akcydentalne, ponieważ procesem tym kieruje autorski 
zamiar. 

Jednakże adekwatna analiza mimetyzmu jest wykonalna na poziomie 
uniwersalnym. Girard podkreśla, że naukowy wymiar poznania literackie-
go polega na rozpoznaniu zasad tyleż podstawowych, ile ogólnych (por. QC, 
35). Te bowiem pozostają jednolite dla odmiennych arcydzieł, dzięki czemu 
wiarygodność dokonanych przez nie odkryć jest niekwestionowalna (por. 
PK, 223). Girard szczególnie zaznacza wyjątkowe i niepowtarzalne ujęcia do-
tyczące efektów symetrii między postaciami. Tylko literackie arcydzieła pre-
zentują ostateczne skutki mimetyzmu, które prowadzą do zatarcia wszelkich 
różnic. Girard określa tę operację paradoksalnym mianem „symbolicznej 
desymbolizacji” (por. MT, 227; SP1, 89, I1, 40; CE, 161–162). Oto bowiem 
struktura symboliczna, jaką jest dzieło sztuki, usuwa nienaruszalne opozycje, 
likwidując niezbędny warunek jakiegokolwiek symbolizmu. 

Analogie dotyczące fundamentalnych założeń nie wykluczają zróżnico-
wania, ponieważ: 

Każdy pisarz ma inny sposób podejścia do mechanizmu mimetycznego. Każdy na-
leży do pewnej historii, zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej. Liczba możliwych 
kombinacji mimetycznych jest nieskończona, podobnie jak sposób ich wyrażania. 
Nie da się zatem uogólnić sposobu, w jaki mimesis obecna jest w twórczości pisarzy. 
Każdy wymaga całkowicie innego typu prezentacji, mimo że badacz interesujący się 
mechanizmem mimetycznym wie, że w końcu u każdego ukażą się te same reguły 
mimetyczne (PK, 223; por. MG, 131). 

Wiedza dotycząca mimetyzmu jest zatem modelowa: składa się z abstrak-
cyjnego schematu, który uzyskuje rozmaite konkretyzacje. Dlatego Girard 
przestrzega (por. PP, 155) przed absolutyzowaniem „momentu”, który zostaje 
przez pisarza wybrany do przeprowadzenia analiz. Literatura nie jest „staty-
styką pragnienia” tylko jego teorią, dlatego historyczna stratyfi kacja czy za-
sięg występowania zjawisk mimetycznych oraz ich niepowtarzalny przebieg 
pozostają poza obrębem modelowego ujęcia.

Ów wgląd poznawczy sprawia ponadto, iż Girard zdecydowanie zrywa 
z klasycznym wyznacznikiem literackości: 

Moje prawdziwe zainteresowanie leży (…) w tych największych dziełach, które są dla 
mnie wszystkim oprócz fi kcji, nawet jeśli formalna klasyfi kacja literacka będzie mu-
siała uznać je za takie (FT, 123).

Wolff . University Press of Florida. 2003, s. 4; M. Kirwan, Discovering Girard. London 2004, s. 40, 
123; D. Bubbio, Literary Aesthetics and Knowledge in Girard’s Mimetic Th eory. „Literature and 
Aesthetic” 2007, nr 1, vol. 17, s. 41–42, 46). 
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Arcydzieła dostarczają zbyt istotnych informacji, żeby określać je (jakkol-
wiek defi niowanym) mianem „fi kcji”. Nie są bowiem ani fałszem, ani tworem 
pozbawionym referencji. Girard proponuje więc dla nich niestandardową na-
zwę: „narzędzia naukowej obserwacji”256. 

1.2. Estetyka

Dominacja mediacyjnych mechanizmów na poziomie antropologicznym po-
woduje, że w arcydziełach pojawiają się także inne procesy dotyczące imita-
cji. Girard stwierdza, iż: 

Będąc bardziej mimetycznymi w bogatszym, ale wciąż niezdefi niowanym sensie mi-
metycznego pragnienia, dzieła te są także – w konsekwencji – bardziej mimetyczne 
we wszystkich tradycyjnych zastosowaniach tego słowa. Na przykład: prawdą jest, 
że niezależnie od tego, czy ta imitacja jest zamierzona czy nie, te dzieła zawsze ja-
koś przypominają najdoskonalsze utwory starożytnych pisarzy, odnosząc się do nich 
dzięki wspólnej naturze ich mimetycznego objawienia. Prawdą jest także, że autorzy 
tych dzieł są „bardziej mimetyczni” czy bardziej „realistyczni” niż inni pisarze: ludz-
kie pragnienie naprawdę jest mimetyczne, a teksty, które przedstawiają je jako takie, 
nie mogą zaniedbać tego, żeby być bardziej „wiarygodnymi” („true-to-life”) niż inne 
teksty (…) (DB, ix; por. PK, 232; MG, 132).

Intertekstualność oraz realizm są więc konsekwencjami, które towarzyszą 
mimetycznemu objawieniu. Związek ów nie jest jednak ani konieczny, ani 
niezmienny, dlatego Girard podkreśla, że estetyka arcydzieła nie jest jednoli-
ta i pozostaje uzależniona od wielu (m.in. historycznoliterackich) tendencji. 

Termin realizm zostaje zresztą zarezerwowany wyłącznie dla międzyludz-
kiego wymiaru arcydzieł, które ze względu na obiektywizm i wierność w tej 
kwestii określone bywają mianem „realizmu pragnienia” (por. I1, 28–29; PP, 
85). Girard jest bowiem przekonany, iż nie istnieje w nich bezpośrednia rela-
cja między podmiotem a uniwersum przedmiotów, jaką zakłada tradycyjny 
– np. dziewiętnastowieczny – realizm. Arcydzieła są „zawsze już” perspekty-
wiczne: przedstawiają rzeczywistość, której konstytucja podlega (w mniej-
szym czy większym zakresie) mediacyjnym regułom.

Intertekstualne nawiązania również nie są jednolite. Jeśli bowiem Girard 
postuluje czytelne związki między arcydziełami, to ich uzasadnienie opiera 
się na podobnych rozpoznaniach dotyczących mimetyzmu. Jednakże Girard 

256 Jednak poza poznawczymi istnieją także egzystencjalne konsekwencje tego założenia. 
Jak bowiem trafnie konkluduje Kirvan: „Jedną z podstawowych zasad teorii mimetycznej jest 
właśnie wyzwalające zniesienie podziału między fi kcją a rzeczywistością. Nie w tym sensie, iż 
rzeczywistość zostaje rozpuszczona w fi kcji, ale dlatego, że dzięki literaturze i mitowi jesteśmy 
zdolni przedrzeć się i mieć dostęp do tego, co jest realne… oraz zostać zbawieni” (M. Kirvan, 
op. cit., s. 123).
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niejednokrotnie wskazuje na taki typ intertekstualnych relacji, który nie za-
kłada owej alegacji, lecz konfrontację, a nawet radykalną negację. Istnienie 
takich odniesień okazuje się nie tylko o wiele częstsze, ale i – nieuchronne: 

Dzisiaj literatura już nie może mówić o niczym innym niż o sobie samej i swoich 
własnych mechanizmach w sposób tak wyraźny, jak nigdy tego dotąd nie czyniła. To 
nie jest znak wielkiej żywotności. Ale to jest prawdą już u Szekspira w odniesieniu 
do Sofoklesa. Czym jest Troilus i Kresyda jeśli nie komiczną krytyką Homera; kryty-
ką tragedii i epopei. Literatura nie przestaje umierać. (…) W pewnym sensie zawsze 
istnieje intertekstualność. Ale zawsze też występuje odniesienie pozaliterackie: ludzie, 
pragnienie mimetyczne, zagrożenie, które ciąży nad światem. Ale tekst pozostaje 
w relacji mimetycznej i tym samym rywalizuje z innymi tekstami. Zawsze chodzi o to, 
że przekroczyć tekst antyczny (I12, 124–125; por. MG, 132). 

Girard pokazuje zatem, że szekspirowskie arcydzieła oparte zostały na 
dziełach kanonicznych, które podlegają ponownemu opracowaniu. Kierunek 
tych zmian jest analogiczny: tam, gdzie utwór antyczny ukrywa międzyludz-
ki mimetyzm, tam zostaje on – mniej lub bardziej dyskretnie – wprowadzony, 
nie wyłączając jego ostatecznej konsekwencji, jaką jest zbiorowe morderstwo. 
Takie uzupełnienie istotnie modyfi kuje pierwotny sens, dlatego Girard okreś-
la ten zabieg mianem parodii (por. STZ, 296). 

1.3. Pisarz 

Wspomniany już termin uzyskuje dodatkowe dookreślenie: 

Istnieje także szerszy sens, w którym realizm znaczy po prostu wysiłek pisarza prze-
kształcającego ludzkie doświadczenie w pisarstwo. Słowo jest niefortunne, ale jestem 
przekonany, że niektórym pisarzom udaje się przekładać więcej z ludzkiego doświad-
czenia niż innym (I1, 29; por. STZ, 58). 

Girard nie rezygnuje zatem z intencjonalnej natury arcydzieła, którego 
powstanie ujmowane jest w kategoriach działania celowego, wyraźnie zamie-
rzonego. Zarazem jednak istota procesu twórczego nie polega bynajmniej 
na bezpośredniej transpozycji danych biografi cznych: Girard posługuje się 
pojęciem „ludzkiego doświadczenia” lub „egzystencji” (por. STZ, 372; RD, 
187), precyzując ten realistyczny – a zarazem uniwersalizujący – wymiar ar-
cydzieła. Jego związek z pisarzem jest ścisły, organiczny, ale też pośredni, od-
powiednio przetworzony i niesprowadzalny do analogii faktografi cznych257. 

257 Dlatego przedstawiając relację między autorem i arcydziełem (czy tzw. dziełem zerwa-
nia), Girard stwierdza (por. DB, 44, 46), że ogranicza się do analizy intertekstualnej i porów-
nawczej. Osoba pisarza staje się dostępna tylko dzięki jego utworom (a nie odwrotnie), dlatego 
autor Prawdy powieściowej niejednokrotnie opowiada się za stanowiskiem antybiografi cznym. 
Por. P. Dumouchel, Introduction [w:] Violence and Truth. On the Work of René Girard, s. 2; 
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Warunkiem niezbędnym do zaistnienia tej relacji są odpowiednie dozna-
nia, jakie stają się udziałem pisarza. Girard stwierdza jednak, że autorzy ar-
cydzieł najczęściej należą do tzw. osób hipermimetycznych, u których zakres 
ulegania mediacyjnemu pragnieniu okazuje się znacznie zwiększony (por. 
PK, 92–93; I7, 25; D1, 97; BE, 167). Wywołuje to znamienne dla nich skutki: 

Ci wielcy pisarze, bardziej wrażliwi na rolę mimetycznej zarazy w sprawach ludzkich 
niż większość z nas, zdają się przejawiać skłonność do dostrzegania nawet najmniej-
szych oznak jej obecności wokół siebie. Błędnie wyolbrzymiają ryzyko mimetycznej 
oscylacji w swych związkach z najdroższymi ludźmi. W rezultacie ich codziennemu 
życiu wiecznie zagraża niepewność i brak stabilności. Niezawodny brak równowagi 
psychicznej to cena, którą płacą za geniusz literacki (STZ, 383; por. D2, 203–204). 

Girard dodaje, że poza problemami własnej egzystencji autorzy dostrze-
gają także analogiczne kwestie na poziomie socjologicznym: 

wielcy pisarze interesują się problematyką pragnienia, ponieważ są wyjątkowo mime-
tyczni – to dlatego właśnie piszą. A będąc szczególnie mimetyczni, są uwrażliwieni na 
pewien typ konfl iktu, na pewien typ pragnienia, który jest w tym sensie uniwersalny, 
iż odgrywa istotną rolę w porządku i nieporządku społeczeństw. Pisarz odczuwa tę 
wrażliwą kwestię społeczną, gdzie pragnienie paradoksalnie gromadzi ludzi niczym 
owce, ale także oddziela ich tym bardziej gwałtownie (I12, 108). 

Ten bezpośredni zespół danych nie gwarantuje jednak jeszcze, że pisarski 
projekt okaże się precyzyjną analizą mechanizmów mediacyjnych. Girard za-
uważa, że istnieją osoby hipermimetyczne, które nie dostrzegają tego, czemu 
tak silnie ulegają (por. PK, 93). Jeśli więc autor nie dociera do własnych ogra-
niczeń – a tak dzieje się np. we wczesnej twórczości Fiodora Dostojewskiego 
czy Marcela Prousta – wówczas jego utwory stają się jedynie ich bezwiedną 
ekspresją; są, jak odpowiada Girard, „zbyt ogłupione mimesis, aby mogły sta-
nowić oświecenie” (I8, 169). 

1.3.1. Zerwanie

Uzyskanie przez pisarza mimetycznej samowiedzy prowadzi do stworzenia 
arcydzieła258. Ale niekiedy akt ten poprzedzony zostaje etapem pośrednim, 

S. Bann, From Ascesis to Conversion: René Girard and the Idea of Vocation in Modernist Writ-
ing [w:] Tensions and transitions (1869–1990): the mediating imagination for Ian Gregor. Ed. 
M. Irwin, M. Kinkead-Weekes, A.R. Lee. London 1990, s. 226; R. Doran, op. cit. s. xxi–xxi). 

258 Warto zaznaczyć, że dla Girarda proces ten nie ma charakteru automatycznego. Mime-
tyczna autodemistyfi kacja może bowiem wywoływać rozmaite skutki: „Jeśli pisarze rzeczywi-
ście doświadczają jej częściej niż się wydaje, prawdopodobnie z zasady dokonuje się ona zbyt 
późno, żeby byli zdolni wyciągnąć z niej jakąkolwiek korzyść na poziomie wyłącznie litera-
ckim. Niekiedy takie doświadczenie nie rozwija się w wyższą formę literatury, ale jedynie i po 
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którego rezultatem jest utwór niekiedy określany przez Girarda mianem 
„dzieła zerwania” (por. DB, 43). Wśród omawianych przykładów najczęściej 
pojawiają się: Upadek A. Camusa, Słowa J.-P. Sartre’a i Notatki z podziemia 
F. Dostojewskiego. 

Girard podkreśla niesamodzielny status takiego dzieła funkcjonującego 
wyłącznie w kontekstowej, intertekstualnej relacji z tymi utworami, które go 
poprzedzają (w szczególnym przypadku dzieło zerwania jest ponowną redak-
cją istniejącego już utworu). Związek ten jest widoczny dzięki wykorzystaniu 
analogicznych wątków, tematów czy sytuacji; ich podobieństwo nie zawsze 
jest ścisłe, ale bez jego uchwycenia analiza przemiany okazuje się niewyko-
nalna. Dlatego Girard kładzie akcent na dialektyczną naturę tego procesu, 
który musi wyjść od tego, co zbieżne: 

Zniszczenie wszelkiej ciągłości (…) jest skompromitowaniem samego pojęcia zerwa-
nia. Trzeba przechować cały wkład tematyczny, odnajdując – w ramach jedności – ze-
rwania i reorganizacje strukturalne, które stwarzają arcydzieła i które otwierają przed 
krytyką wszystko, co nie jest arcydziełem w jej prawdziwym rozumieniu. Pojęcie „cię-
cia epistemologicznego” implikuje i wymiar twórczy, i wymiar krytyczny, nieugiętą 
relekturę przeszłości w świetle nowych dowodów (AP, 229–230; por. TC, 20).

Termin teoriopoznawczy ujmuje istotę metamorfozy polegającej na od-
kryciu przez pisarza tego, co radykalnie inne. Dotarcie do mimetycznej zasa-
dy powoduje zatem zwrot, a jego rezultat stanowi właśnie dzieło, które: 

nie jest niczym innym niż krytyczną reorganizacją przeszłych tematów w kategoriach 
sobowtórów. Krytyczna siła zerwania nie jest niczym innym jak sobowtórami, które 
stają się wyraźne; sam pisarz zajmuje się nimi (DB, 42; por. AP, 225–226). 

Oznacza to, że tam, gdzie dotąd dominowała silna – wręcz aprioryczna 
– różnica, teraz pojawi się podobieństwo lub tożsamość. Girard podkreś-
la, że reguła ta dotyczy przede wszystkim relacji między bohaterami, które 
w dawnych utworach organizowane były dzięki zastosowaniu różnorakich 
(np. ideologicznych, politycznych, etycznych, estetycznych) opozycji. Celem 
tej strategii było aranżowanie konfrontacji, w trakcie których bohaterowie 
(lub tzw. antybohaterowie) obdarzeni autorską sankcją występowali prze-
ciwko Innym, oskarżając ich o wszystko, co negatywne (np. opresję, niespra-
wiedliwość). Dzieło zerwania odwraca ten układ, albo raczej go uzupełnia, 

prostu powstrzymuje pisarza od literackiej aktywności. Zazwyczaj jest ono połączone z utra-
pieniami, do których znoszenia zmusza nas pragnienie, ale jakkolwiek surowe by one były, nie 
gwarantują, że »upadek« doświadczony przez pisarza koniecznie zmieni go w wielkiego pisa-
rza” (TH, 398). Komentując tę kwestię, Bann zauważa, iż w stosunku do wcześniejszych prac 
Girard zrezygnował z elitarnego wymiaru konwersji i nie ogranicza jej wyłącznie do pisarzy: 
„Takie doświadczenie nie jest zarezerwowane dla nich; co więcej: równie dobrze może się tak 
zdarzyć, że oni są mniej skłonni do niego niż inni ludzie” (S. Bann, op. cit. s. 227).
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ponieważ wskazuje, że niezbędnym warunkiem odrzucenia Innych jest sta-
rannie skrywana fascynacja. Dlatego zamiast wrogiego dystansu pojawi się 
bezpośrednia imitacja albo nawet adoracja Innego, nieustannie podkreślająca 
zamiar utożsamienia się z nim. 

Dzieło zerwania zawiera więc odpowiednią analizę, ale jej relacyjny i nie-
samodzielny charakter znacznie ogranicza zasięg. Girard zwraca zatem uwa-
gę (por. PP, 277–278, 316), że brakuje w niej fi nalnego uwolnienia259: bohater 
zostaje uwikłany w mimetyczne zależności, w które pogrąża się coraz bardziej. 

Dzieło zerwania jest samokrytyką pisarza, który dostrzegając mankamen-
ty poprzednich utworów, wyrzeka się ich. Niejednokrotnie dokonuje tego za 
pomocą technik parodystycznych. Kiedy bowiem analogiczne tematy (a tak-
że towarzyszące im stylistyczne maniery) zostają umieszczone w nowym 
kontekście, wówczas zmieniają nie tylko sens, ale i tracą swój pierwotny pa-
tos. Dzieło zerwania bywa więc karykaturą dzieł wcześniejszych (por. DB, 13, 
33, 38; MT, 154; PP, 266; EU, 18). 

Analogicznym zmianom podlega także relacja między pisarzem a czy-
telnikiem. Girard zauważa, iż jeśli poprzednio autor solidaryzował się ze 
swoim bohaterem, to zarazem występował przeciwko Innym – tym, którzy 
będą odbiorcami powieści. Tylko wyzwanie czy prowokacja uzasadnia akt 
pisarski, którego ofi cjalnym celem nie jest komunikacja, ale krytyka prze-
prowadzana z własnej, niezależnej perspektywy. Dzieło zerwania jest wy-
nikiem autoanalizy pisarza, który dostrzega nieuczciwą naturę poprzedniej 
postawy – pisanie „przeciwko” nie jest niczym innym jak nierozpoznanym 
resentymentem dążącym do uzyskania aprobaty u odbiorców (por. DB, 43; 
PP, 269–270; PK, 92). 

1.3.2. Konwersja 

Jednakże osobne dzieło zerwania nie jest niezbędnym wstępem poprzedza-
jącym powstanie arcydzieła. Poza taką możliwością istnieją bowiem sytuacje, 
w których dzieło zerwania wchodzi w skład arcydzieła; nie jest też wykluczona 
ewentualność zupełnego braku literackich świadectw przełomu, tak iż arcy-
dzieło pojawia się w sposób „niezapowiedziany” (por. PK, 225; I12, 123). Te 
trzy warianty różnią się przede wszystkim poziomem autointertekstualności, 
ale każdy z nich zawiera podobne doświadczenie pisarza, które dla Girarda jest 
uchwytne dzięki relacji między autorem i jego bohaterem (ew. bohaterami). 

259 Niekiedy jednak – jak w przypadku Notatek z podziemia – może pojawić się inna po-
stać (tu: prostytutka Liza), dzięki której taka radykalna przemiana zostanie przynajmniej za-
rysowana (zob. A.W. Astell, Th e Writer as Redeemed Prostitute: Girard’s Reading of Dostoevsky’s 
Notes from Underground. „Religion & Literature” 2011, nr 3). 
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Jeśli bowiem arcydzieła przedstawiają fi nalną metamorfozę postaci lite-
rackiej, to proces ten jest zawsze retrospektywny względem tego, co już stało 
się udziałem samego pisarza. On – podobnie jak bohater, tyle że wcześniej 
– doświadczył mimetycznych zależności, z których następnie udało mu się 
wyzwolić. Girard określa ten moment mianem konwersji, w trakcie której pi-
sarz zrywa z dotychczasową egzystencją: 

Zwycięstwo nad pragnieniem jest niezwykle trudne. Trzeba bowiem, jak mówi 
Proust, wyrzec się swojej namiętnej, nieustającej dbałości o pozory. Trzeba „rozstać 
się ze swymi najdroższymi złudzeniami”. Sztuka powieściowa to fenomenologiczne 
epoché (…); to zwycięstwo nad pragnieniem, zwycięstwo nad prometejską pychą (PP, 
307; por. PP, 43; PK, 224; TH, 400; I16, 208; RD, 197).

Rezultatem konwersji jest zmiana relacji z innymi. Jeśli bowiem dotąd 
pisarz traktował ich jak wrogów czy rywali, teraz dostrzega, że niczym się 
od nich nie różni. Odkrycie wspólnego wymiaru ludzkiej kondycji otwiera 
nowe horyzonty poznawcze: autor, analizując siebie, jest w stanie dokładniej 
uchwycić zachowania innych – i odwrotnie (por. PP, 305). 

Ten warunek umożliwiający pisanie jest ważniejszy od precyzyjnych 
analogii między historią postaci oraz jej autora. Wspólny pozostaje jedynie 
schemat „upadku” i „wyzwolenia”, chociaż Girard kładzie wyraźny akcent na 
autobiografi czną naturę zakończenia arcydzieła:

Końcowe nawrócenie bohatera jest transpozycją fundamentalnego doświadczenia pi-
sarza, jego rezygnacji z własnych idoli, to znaczy jego duchowej metamorfozy (OB, 
252; por. PP, 153–154; I22, 221). 

Dlatego jeśli moment ten jest poprzedzony stanem kryzysu (np. choroby), 
w jakim znajduje się postać, to stanowi on odzwierciedlenie analogicznej sy-
tuacji, której doznawał pisarz. 

Kluczową kwestią pozostaje natomiast uprzedni status doświadczenia au-
torskiego. Z faktu tego według Girarda wynikają dwie konsekwencje. Pierw-
sza dotyczy istoty konwersji, która: 

przyjmuje zawsze tę samą charakterystyczną formę, formę składania ofi ary; odwzo-
rowuje „śmierć i zmartwychwstanie”, ale w paradoksalnej inwersji, ponieważ zasadni-
cza treść nie jest ofi arnicza. Zamiast jakiegoś rodzaju „kozło-ofi arnego” przeniesienia 
mamy coś dokładnie przeciwnego, powrót podmiotu do samego siebie, autentyczną 
samokrytykę (STZ, 423).

Zamiast unicestwienia bohatera, dzięki któremu narodziłby się pisarz, sy-
tuacja rozwija się odwrotnie. To autor najpierw „zmartwychwstaje”, czyli staje 
się innym człowiekiem, wyrzekając się dawnego uwikłania, a następnie po-
kazuje on „umieranie” postaci, które jest tylko symbolem pierwszego etapu 
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tej metamorfozy. Autor nie osiąga więc własnej pozycji za pomocą radykalnej 
negacji swojego bohatera, ale rozpoczyna pisanie od bezkompromisowej au-
toanalizy260.

Ten moment etyczny ściśle łączy się z aspektem epistemologicznym261:

Pojęcie konwersji zaopatruje dzieło w przeszłość i przyszłość, w jego „ludzki czas”, 
jego temporalną głębię, której powieści pozbawione konwersji nie posiadają. Ta dru-
ga perspektywa dystansuje pisarza od doświadczenia, o którym opowiada. Wielkie 
powieści są pisane równocześnie z dwóch stron. Można powiedzieć, że pierwszą jest 
perspektywa nieoświeconego bohatera, a następną perspektywa ostateczna – wszech-
wiedząca perspektywa, która przychodzi z zakończenia (MT, 272). 

Jeśli więc pisanie jest wtórne względem przeżywania, to mimetyczne ilu-
zje, które były istotą owych doświadczeń, ukazywane są w arcydziele dwojako, 
tzn. aprobatywnie i krytycznie zarazem262. Pomimo iż oba aspekty chronolo-
gicznie (i biografi cznie) przynależą do odmiennych faz, to jednak w trakcie 
pisarskiej kreacji przenikają się wzajemnie. Dzięki temu pisarz prezentuje owe 
iluzje bohatera symultanicznie: jako subiektywnie autentyczne i obiektywnie 
fałszywe. Ponadto wiedza dotycząca fi nalnej konwersji pozwala pisarzowi 
umieścić jej „zapowiedzi” – w postaci różnorakich przepowiedni, prefi gura-
cji – już od samego początku arcydzieła. Są one jeszcze niepełne, najczęściej 

260 Tego argumentu nie wziął pod uwagę A. O’Shea, który stwierdza, że bohater arcydzieła 
(tj. romantyczny kłamca) zostaje jednak przez Girarda – a także, jak się wydaje, samego autora 
– poddany ofi arniczej opresji i ekspulsji (por. A. O’Shea, op. cit., s. 89–93; por. W. Palaver, René 
Girards mimetische Th eorie, s. 307). 

261 Istnieje zatem ścisły przyczynowy związek między konwersją pisarza a poznawczą 
funkcją arcydzieła. Jak zauważa McKenna: „Ekscytujący pogląd, iż niektóre powieści i dra-
maty okazały się uprzywilejowanym i proroczym źródłem prawdy o ludzkich relacjach, został 
zakorzeniony w idei, zgodnie z którą pewne dzieła składają się na duchową biografi ę ich au-
torów, którzy doświadczyli rodzaju nawrócenia od uległości względem pragnień i wzorców 
projektowanych przez innych do tematycznego objawienia tego niewolnictwa, i to Proustow-
skie »révélation« było źródłem formalnej innowacji, jaką podziwiamy w ich późnych arcydzie-
łach” (A. McKenna, Great Books [w:] For René Girard. Essays in Friendship and in Truth. Ed. 
S. Goodhart, J. Jørgensen, T. Ryba, J.G. Williams. Michigan 2009, s. 30). 

262 Istotny sens tego „symultanizmu” trafnie wydobywa jeden z komentatorów: „Powieś-
ciopisarz zatem nie wyrzeka się swojej przeszłości; on reinterpretuje ją jako konieczną drogę 
do łaski. Przeszłości nie wolno zapomnieć, ryzykując jej powtórzenie. Dla powieściopisarza 
imperatywem pisania powinna być współczująca pamięć wszystkich swoich błędów, które 
okazały się pielgrzymką do teraźniejszej wolności. Grzechy przeszłości zostają przyjęte, prze-
kształcone i przekroczone [aufgehoben] w powieściowej konwersji” (P. Goldman, „Th e Alien 
Word”: Violence and Representation in Girard and Luther. „Renascence” 1999, nr 1, s. 62; por. 
M. Angenot, Th e Classical Structures of the Novel: Remarks on Georg Lukács, Lucien Goldmann, 
and René Girard. „Genre” 1970, nr 3, s. 206–207). W tym kontekście warto dodać, że Girard 
jest przekonany, iż arcydzieło jest też dla pisarza „rekompensatą duchowej metamorfozy” (OB, 
252). Oznacza to, że pisanie nie tylko przechowuje, ale i wynagradza utracone doświadczenia; 
jest „zadośćuczynieniem” za trud przemiany. 
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pozostają też przez bohatera nierozpoznane, ale ich związek z zakończeniem 
staje się w trakcie rozwoju fabuły coraz wyraźniejszy (por. EU, 19–23). 

Girard niejednokrotnie za modelowy przykład konwersji uznaje sytuację, 
w której arcydzieło jest jednocześnie dziełem zerwania. Oznacza to, iż au-
torska przemiana nastąpiła nie „przed”, ale „w trakcie” procesu twórczego, 
który nieoczekiwanie i radykalnie wymknął się spod kontroli (por. EU, 11; 
I19; 16)263. Pierwotna intencja autora polegała bowiem na skompromitowa-
niu bohatera. Jednak podczas pisania (a nawet po zakończeniu pierwszej re-
dakcji) pisarz odkrywa antagonistyczny – tj. mimetyczny – charakter tego 
konfl iktu. Wówczas: 

musi odkryć swoją identyczność z obiektami własnej satyry; musi zaakceptować upa-
dek wszelkiej r ó ż n i c y  mitycznej najistotniejszej w jego osobistym procesie samo-
usprawiedliwienia się (STZ, 423; por. PP, 307). 

Rezultat tego utożsamienia Girard przedstawia następująco: 

Pisarz uświadamia sobie, że był marionetką swojego własnego demona. On i jego 
wróg są naprawdę nierozróżnialni. Genialny powieściopisarz staje się zatem zdolny 
do opisania niegodziwości innego od wewnątrz samego siebie, podczas gdy przedtem 
był to rodzaj wystawiania [put-up job], kompletnie sztuczny. Jest to doświadczenie 
wstrząsające próżnością i dumą pisarza (I4, 284; I19, 16). 

Zamiast pierwotnego dualizmu i opozycji pojawia się więc jedność, któ-
ra – paradoksalnie, ale logicznie – pozwala pisarzowi na bliski związek oraz 
obiektywizujący dystans. To właśnie dlatego, jak często powtarza Girard, bo-
haterowie arcydzieł są przedstawieni w sposób tak przekonujący, pełny, wy-
zbyty uprzedzeń. 

2. Metodologia 

Girard zarówno w swojej praktyce lekturowej, jak i obejmującej ją refl eksji 
wskazuje na trójfazowy przebieg procedur analitycznych. Pierwszy etap kon-
centruje się wokół odczytania pojedynczego tekstu, druga faza polega na od-
krywaniu analogii między wieloma dziełami, trzecia natomiast konfrontuje 

263 Szczególną naturę tej sytuacji zaznacza Doran, podkreślając jej interakcyjny wymiar: 
„Dla Girarda relacja jest symbiotyczna i egzystencjalna. Fikcyjny bohater jest przedłużeniem 
psychicznej rzeczywistości autora, rodzajem alter ego, który może wywierać sporadyczny 
wpływ na samego autora lub autorkę, zazwyczaj będąc obrazem pisarskiej złej wiary. Jak za-
uważa Girard (…): »Książka stwarza autora nie mniej niż autor stwarza książkę«. Dlatego
Girard jest przekonany, że u największych autorów akt samego pisania prowadzi do samo-
objawienia lub konwersji” (R. Doran, op. cit. s. xxi–xxi). 
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uzyskane wyniki z innymi dziedzinami nauki. Uwzględniając predylekcję Gi-
rarda w kierunku języka określonej fi lozofi i, można ten zespół działań określić 
mianem fenomenologii porównawczej. Natomiast sam zainteresowany okreś-
la niekiedy własną działalność mianem „krytyki trójkątnej” (triangular criti-
cism, por. DB, 63; P6, 15) lub „krytyki mimetycznej” (por. P6, 13).

2.1. Tekst

Praktyka lekturowa Girarda wynika z założenia, zgodnie z którym treść arcy-
dzieła posiada radykalną przewagę nad jego formą (por. MT, 208). Oznacza 
to, że wstępnym warunkiem dotarcia do sensu nie jest analiza budowy, gdyż 
uzyskane w ten sposób dane pozostają zdecydowanie niewystarczające264. Nie 
oznacza to, iż dociekania nad konstrukcją są bezzasadne; pozostają natomiast 
wtórne i zależne od ustaleń w zakresie zawartości. Przyjęcie odwrotnej pro-
cedury prowadzi według Girarda do sytuacji, w której metodologia, stykając 
się z aspektami formalnymi, nie jest w stanie ich:

rzeczywiście zrozumieć, ponieważ naprawdę nie może odróżnić tej formy od tego, co 
formalistyczni krytycy nazywają treścią (content), nie wiedząc, czym ona rzeczywiście 
jest (I3, 134; por. PK, 224). 

Wyjaśnienie wymiaru konstrukcyjnego zostaje zatem poprzedzone sepa-
racją, która powoduje, że pierwotnym, podstawowym obiektem dociekań jest 
aspekt tematyczny. Dopiero rozstrzygnięcia w tym wymiarze dostarczają in-
formacji, dzięki którym – jak pokazują prace Girarda – techniki powieściowe 
czy maniery stylistyczne zostają adekwatnie ujęte. Forma jest więc „szczegól-
nym przypadkiem” treści – a nie odwrotnie265. 

Powyższa przesłanka prowadzi do konkluzji, zgodnie z którą owa treść 
jest bezpośrednio – naocznie, jak powiedziałaby fenomenologia – dana. Gi-
rard zapewne zgodziłby się z takim wnioskiem, chociaż jego praktyka lek-

264 Od tej zasady Girard dopuszcza tylko jeden wyjątek, który jednakże nie dotyczy proce-
dur interpretacyjnych: „Prawdopodobnie podział na formę i treść, który zawsze jest dialogicz-
ny, nie jest naprawdę możliwy do uzasadnienia poza perspektywą procesu twórczego. Zasadne 
jest określenie artysty za pomocą jego poszukiwań formalnych, ponieważ dzięki pośrednictwu 
formy on dokonuje penetracji rzeczywistości, zdobywa wiedzę o świecie i sobie. Tutaj forma 
dosłownie poprzedza znaczenie i dlatego jest ona dana jako forma »czysta«” (RU, 132–133). 

265 Trafnie zatem jeden z komentatorów podkreśla, że z perspektywy Girarda: „Niezaprze-
czalne »literackie« czy »artystyczne« jakości tekstu nie powinny wykluczać tej możliwości, że 
on mógłby posiadać poza tym rzeczywiste zrozumienie ludzkich zjawisk – nie pomimo, ale 
z powodu tych właśnie jakości” (H.J.L.  Jensen, Desie, Rivarly and Collective Violence in the 
„Succession Narrative”. „Journal for the Study of the Old Testament” 1992, nr 55, s. 59; por. 
R. Doran, op. cit., s. xxv; M. Deguy, Destin du désir et roman. „Critique” 1962, nr 176, s. 27; 
J. Cohen, La théorie du roman de René Girard. „Annales” 1965, nr 3, s. 465).
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turowa wprowadza tu pewne rozróżnienie czy nawet gradację. Niewątpliwie 
bowiem istnieje uprzywilejowany zakres, który można by określić mianem 
metafi kcyjnego; najczęściej należą do niego fragmenty dyskursywne, pełniące 
funkcję autorskiego komentarza. Arcydzieła zawierają jego wersję minimal-
ną – w postaci słów kluczy – albo rozbudowaną, która – jak w przypadku 
Prousta czy Szekspira – polega na formułowaniu abstrakcyjnych zasad czy 
praw. Ów dyskursywny wymiar dostarcza niepodważalnych dowodów, które 
sankcjonują mimetyczną lekturę: pisarze bowiem zamieszczają w nim własne 
refl eksje dotyczące próżności, rywalizacji, ekspulsji itp. 

Dopiero opierając się na takich intuicjach, Girard przeprowadza konfron-
tację literackiej „teorii” z „praktyką” (por. PP, 34). W świetle dyskursywnych 
przesłanek analizuje zawartość arcydzieła, która nie tylko je potwierdza, ale
i  nierzadko wzbogaca o nowe aspekty. Dzięki temu odczytanie staje się spój-
ne i konsekwentne266. 

Problematyczny aspekt własnej metody Girard dostrzega w trakcie lektury 
tych arcydzieł, które na metafi kcyjnym poziomie wprowadzają także inne – tj. 
niemimetyczne – generalizacje. Jednakże w takich okolicznościach procedura 
jest analogiczna i polega na zestawieniu dyskursu z zaprezentowanymi sytua-
cjami. Wynik tej operacji zawsze jest negatywny, tzn. albo moc eksplanacyjna 
takiego dyskursu jest niewielka, albo – tam, gdzie okazuje się trafna – stanowi 
wyjątek potwierdzający mimetyczną regułę, ponieważ opisuje jedynie owe mo-
menty prefi guracyjne, które zapowiadają fi nalne wyzwolenie (por. PP, 39). 

Szczególnie interesujący jest ów pierwszy przypadek, gdyż jego dysfunk-
cyjna natura sugeruje rozłam czy niekonsekwentny zamiar autora. Unikając 
takiego rozstrzygnięcia, Girard przyjmuje dwojaką eksplikację: albo pisarz 
– tak jak Proust – dokonuje w ten sposób krytyki innych propozycji, poka-
zując, że stanowią one adekwatne ujęcie jedynie skutków, ale nie przyczyn 
generujących pragnienie (por. PP, 44–45, RU, 57); albo autor – tak jak Szeks-
pir czy Sofokles – stara się dzięki temu zwieść część odbiorców, dlatego sam 
podsuwa im nieodpowiednie wskazówki (por. STZ, 52–52, 98–100; PK, 226). 
Właściwy sens został bowiem zarezerwowany dla wtajemniczonych, których 
reakcji dramaturg nie musiał się obawiać.

Podsumowując własną praktykę, Girard stwierdza: 

I n t e r p r e t a c j a, tak jak ją współcześnie rozumiemy, nie jest właściwym okreś-
leniem tego, co robię. Moje przedsięwzięcie jest bardziej elementarne. Odcyfrowuję 

266 Warto jednak podkreślić, że praktyka egzegetyczna Girarda nie ma charakteru ab-
solutnego, który zakładałby całkowite wyczerpanie sensu: „Według mnie obiekcja krytyków 
literackich, którzy mówią: n i e  p r z e d s t a w i a s z  p e ł n e g o  o b j a ś n i e n i a  d z i e ł  l i -
t e r a c k i c h  – jest nieistotna. Dlaczego mielibyśmy wszyscy przedstawiać pełne objaśnienie 
prac literackich, o których mówimy? Jeśli ktoś zajmuje się teorią kultury, to ma prawo omawiać 
tylko te problemy, które go interesują” (I8, 169; por. BE, 61). 
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po raz pierwszy literę nigdy nieodcyfrowanego tekstu na tematy w literaturze (…) 
podstawowe: pragnienia, konfl iktu, przemocy, ofi ary (STZ, 8).

Procedury wyjaśniające są więc autonomiczne, gdyż nie zakładają wyko-
rzystania zewnętrznego względem nich aparatu konceptualnego (por. DB, 
vii). Dzięki temu uzyskany zostaje bezpośredni – ale dwustopniowy – dostęp 
do mimetycznej zawartości arcydzieła, której ostatecznym gwarantem oka-
zuje się autor. 

2.2. Teksty

Lektura jednego arcydzieła jest jednak niewystarczająca, dlatego Girard sięga 
albo po utwory wielu pisarzy, albo po niemal pełną twórczość jednego z nich. 
Cel tego zabiegu nie polega na odnajdowaniu przeciwieństw, które nadawa-
łyby każdemu arcydziełu niepowtarzalny i oryginalny charakter. Girard pod-
kreśla, że jego analiza:

została poświęcona pięciu wielkim powieściopisarzom europejskim, którzy żyli w od-
miennych społeczeństwach różnych epok, w różnych sferach. Nie mieli oni ani tego 
samego języka, ani tego samego stylu, ani nawet tych samych tradycji literackich. Ale 
oni wszyscy mają tę samą koncepcję mimetycznego pragnienia, a ona wytwarza podo-
bieństwa, które są bardziej interesujące niż wszystkie różnice między nimi (P5, 9; por. 
SP1, 95; P6, 9; P7, 258; TH, 40; MG, 131). 

Podstawowa zasada metodologiczna opiera się więc na założeniu, że jeśli 
dominującym wymiarem arcydzieł okaże się ich mimetyczna treść, to łączące 
je dzięki niej analogie są pierwotne, a pozostałe różnice – wtórne. Dotyczy to 
zwłaszcza kwestii literackich, takich jak rodzaj, konwencja i gatunek. Girard 
wielokrotnie podkreślał (por. P5, 9; DB, viii; I2, 199; STZ, 423), że nie zajmuje 
się powieścią jako taką, ale arcydziełami, które należą do odmiennych kate-
gorii (rodzajowych i gatunkowych).

O wiele jednak ważniejszy jest proces niwelowania opozycji, jakie pojawiają 
się już w obrębie analizowanej zawartości. Girard jest bowiem przekonany, iż: 

Najróżniejsze formy pragnienia trójkątnego tworzą więc pewną uniwersalną struk-
turę. U żadnego z pisarzy nie ma takiego aspektu pragnienia, który nie mógłby się 
łączyć z innymi aspektami danego dzieła czy wszystkich innych dzieł. Pragnienie jawi 
się jako struktura dynamiczna, rozwijająca się na obszarze całej literatury powieścio-
wej. Można by ją porównać do spadającego przedmiotu, który z powodu coraz więk-
szej prędkości zmienia kształt. Pisarze, umieszczeni na różnych poziomach, opisują 
ów przedmiot takim, jaki jawi się ich oczom. Najczęściej mogą się tylko domyślać 
przeszłych i przyszłych przeobrażeń. Nie zawsze dostrzegają związki między obser-
wacjami własnymi i swoich poprzedników, dlatego obowiązek ukazania owych związ-
ków spada na „fenomenologię” dzieła powieściowego. Fenomenologia ta nie musi już 
zważać na granice między różnymi dziełami. Przechodząc swobodnie od jednego do 
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drugiego, stara się oddać sam ruch struktury metafi zycznej; próbuje stworzyć „topo-
logię” pragnienia według Innego (PP, 100–101).

Ten projekt „fenomenologii porównawczej” został oparty na zauważal-
nych związkach i kontynuacjach, które pojawiają się w samych arcydziełach 
(por. PP, 53). Girard ponownie zatem zakłada autonomię procedur analitycz-
nych, które czerpią inspiracje wyłącznie z badanego przedmiotu. 

Wszakże owe zbieżności najczęściej są albo niedopowiedziane, albo je-
dynie zasugerowane. Ich wydobycie staje się zatem niezbędnym celem lek-
turowej praktyki. Girard zakłada, że każde arcydzieło posiada własną „spe-
cjalizację”: wąsko ujęty zakres mimetycznych zjawisk, które zostają poddane 
wnikliwej obserwacji. Pozostałe aspekty są natomiast ukryte, niejasne czy 
niedopowiedziane, niemniej jednak – przynajmniej potencjalnie – istnieją, 
ponieważ sam cykl mimetyczny jest jeden i uniwersalny. Wyraźna różnica 
dotyczy wyłącznie kwestii jego intensyfi kacji, która w większości powieści 
(i w niektórych dramatach) nie osiąga poziomu zbiorowego, tak jak to się 
dzieje w tragedii szekspirowskiej czy greckiej (por. PK, 93–94)267. 

Jednak nawet w przypadku tej cezury postępowanie badawcze jest po-
dobne do tego, które zastosowane zostaje w sytuacjach znacznie mniej od-
miennych. Metoda Girarda zawsze jest bowiem dwustopniowa: najpierw 
konsekwentnie łączy on to, co w kolejnych arcydziełach okazuje się bezpo-
średnio zaprezentowane, otrzymując w ten sposób dynamiczną i kompletną 
wizję mimetycznej ewolucji. Następnie (a niekiedy równocześnie) dokonuje 
kontrastowych zestawień, których zadaniem jest ujawnienie tego, co w po-
szczególnym arcydziele nie zostało wyeksponowane, a co staje się zrozumiałe 
dzięki zastosowaniu odpowiedniej paraleli. 

W literackiej metodologii Girarda różnica pełni więc funkcję pomocni-
czą, heurystyczną, ponieważ pozwala na wydobycie dokładniejszych analo-
gii268. Osiągnięcie tego celu jest bowiem równoznaczne z kumulatywnym po-
znaniem, do jakiego praktyka lekturowa powinna zmierzać. Girard wyraźnie 
formułuje ten postulat, stwierdzając:

267 Warto jednak zaznaczyć, iż z perspektywy późniejszych odkryć Girard dostrzegł obec-
ność mechanizmu ofi arniczego już u M.  Prousta (por. PK, 183–184). Por. C.  Bandera, Th e 
Doubles Reconciled. „Modern Language Notes” 1978, vol. 93, s. 1009–1010; A. O’Shea, op. cit., 
s. 62–64 i 89–96. 

268 Reguła ta ma zastosowanie nie tylko do arcydzieł powieściowych, lecz także – tragicz-
nych. Słusznie zatem podkreśla się, iż: „Kluczowa charakterystyka metodologii Girarda polega 
na tym, że jego literackie analizy nigdy nie izolują jednej sceny czy utworu: powieść Dosto-
jewskiego jest interpretowana w świetle wszystkich innych, a zakres jego [tj. Girarda – C.Z.] 
lektury zawsze rozciąga się na cały korpus greckich tragedii. Ta metoda równocześnie ujawnia, 
że nie istnieją wyłącznie dobrzy herosi oraz bezwzględni złoczyńcy oraz że nikt nie jest na stałe 
ani po stronie gniewu, ani w obozie racjonalności”(R. Schwager, Must Th ere Be Scapegoats?, 
s. 7. Por. F. Chirpaz, Enjeux de la violence: Essai sur René Girard, s. 99–100). 
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Interpretacja literacka musi być systematyczna, ponieważ jest kontynuacją literatury. 
Powinna formalizować systemy istniejące implicite lub już w połowie explicite. Sądzić, 
że krytyka nigdy nie będzie systematyczna, oznacza, iż nigdy nie będzie rzeczywistą 
wiedzą. Wartość myśli krytycznej zależy nie od tego, jak błyskotliwie dąży do ukrycia 
swej własnej systemowej natury, lub nie od tego, jak wiele fundamentalnych kwestii 
udaje jej się pominąć czy rozwiązać, ale od tego, jak wiele materii literackiej naprawdę 
obejmuje, wyjaśnia i czyni zrozumiałą. Ten cel może być zbyt ambitny, ale nie jest 
poza zasięgiem krytyki literackiej. Jest prawdziwą istotą krytyki literackiej (DD, 3; 
por. DB, 89; MT, 173).

Wynikiem owej fenomenologii porównawczej okazują się więc przekona-
nia, które są relacyjne, koherentne i konkluzywne. Zarazem jednak układ ten 
pozostaje weryfi kowalny, gdyż jego ostatecznym „testem” są kolejne aspekty 
arcydzieł. Wysoka moc eksplanacyjna oraz systematyzacja poznania są zatem 
warunkami, od których spełnienia uzależniony jest naukowy status wiedzy 
o literaturze. 

2.3. Konteksty 

Usystematyzowane poznanie również jest autonomiczne, chociaż nie oznacza 
to, że pozostaje odseparowane. Jego niezależny i odrębny status obowiązuje 
wyłącznie na pierwszym etapie, w którym dokonuje się krystalizacja wiedzy. 
Jak bowiem podkreśla Girard: 

Zamiast interpretować wielkie arcydzieła w świetle nowoczesnych teorii, musimy 
krytykować nowoczesne teorie w świetle tych arcydzieł, a wtedy ich teoretyczny głos 
staje się bezpośredni. Nasza relacja z dziełami, które objawiają mimesis, nie może być 
zdefi niowana jako „krytyczna” w zwyczajowym sensie. Musimy więcej uczyć się od 
nich, niż one muszą się uczyć od nas; musimy być studentami w najbardziej literal-
nym sensie tego słowa. Nasze pojęciowe narzędzia nie zbliżają się do ich poziomu; 
zamiast „aplikowania” im naszych ciągle zmieniających się metodologii, powinniśmy 
próbować sami pozbyć się naszych błędnych koncepcji, w celu uchwycenia najwyższej 
perspektywy, którą one [tj. arcydzieła – C.Z.] ucieleśniają (DB, x–xi; por. TH, 301, 
400; P7, 259; I9a, 56; D1, 76; NS, 72–73).

Jeśli więc poznanie arcydzieł wymaga metodologicznej redukcji, to jed-
nak obowiązuje ona tylko do pewnego momentu. Girard niejednokrotnie 
zwraca uwagę, że ów proces „symbolicznej desymbolizacji” (np. w postaci 
symetrii sobowtórów) jest niepowtarzalny, właściwy wyłącznie literaturze, 
dlatego narzędzia nowoczesnych procedur (a nawet samego języka) pozosta-
ją tu nieużyteczne (por. I1, 46). Niemniej późniejsza konfrontacja z innymi 
stanowiskami okazuje się nieuchronna i równie ważna. Wynika to z pewnych 
ograniczeń, którym podlega literaturoznawcza systematyzacja. 

Niewątpliwie bowiem pozostaje ona w niewielkim stopniu modelowa, 
abstrakcyjna. Dlatego Girard niejednokrotnie zestawia wyniki własnych ana-
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liz z dyskursem tych nauk humanistycznych, które pozostają zainteresowane 
podobnymi problemami (tj. pragnieniem, przemocą, ofi arą itp.). Zaobserwo-
wane różnice pozwalają na dokonanie „korekty” niektórych twierdzeń nauki, 
dzięki czemu możliwe staje się wyrażenie mimetycznych refl eksji w języku 
o znacznie wyższym poziomie formalizacji. W ten sposób ze wstępnych usta-
leń zostaje wydobyty ów teoretyczny potencjał. 

Postępowanie takie jest uprawnione, ale okazuje się również niewystar-
czające, a niekiedy wręcz nieefektywne poznawczo. Dlatego Girard opowiada 
się za projektem interdyscyplinarnym, który zakłada wzajemny dialog mię-
dzy literaturoznawstwem a innymi dziedzinami wiedzy. 

Uważam – stwierdza Girard – że prawdą jest, iż nauki społeczne, zawsze uwięzione 
w fenomenologicznym lub empirycznym impasie, są bezsilne. Żeby się rozwijać, po-
trzebują wielkich literackich arcydzieł; potrzebują wglądów w mimetyczne pragnienie 
i rywalizację. Tak zwana niezgodność pomiędzy humanistyką i naukami – przynaj-
mniej w przypadku nauk społecznych – jest pozbawionym znaczenia akademickim 
rytuałem. Tylko w bliskiej współpracy prawdziwy postęp może znowu stać się osią-
galny, zarówno w naukach społecznych, jak i w krytyce literackiej (DB, xi; por. DB, 39; 
FT 126; MT, 168; D3, 559; CE, 190–191; I1, 31; MG, 133)269.

Preferencja nauk społecznych jest wynikiem nie tylko zbliżonych prob-
lemów badawczych dotyczących interakcji międzyludzkich. Powyższe nauki 
oferują bowiem wgląd w szeroki zakres zjawisk, które dla literatury – i jej 
systematyzacji – pozostają trwale niedostępne (por. P7, 258). Dzięki temu 
istnieje możliwość, że zastosowanie odkryć dokonanych na podstawie arcy-
dzieł nie ograniczy się do aplikacji, ale przyniesie także zupełnie nowe infor-
macje na temat procesów mimetycznych. Ten przyrost wiedzy mógłby zostać 
wykorzystany także przez literaturoznawstwo w celu lepszej systematyzacji 
własnych rozpoznań albo ich rozszerzenia na obszary dotąd pomijane. 

2.4. Etyka czytania 

Na poziomie antropologicznym Girard niejednokrotnie wskazuje koniecz-
ność demistyfi kacji, która polega na odsłonięciu mechanizmu, jaki jest odpo-
wiedzialny za strukturyzację tekstu. Proces ten jest szczególnie ważny w przy-
padku tzw. tekstów o prześladowaniu, ponieważ efektywne przeprowadzenie 
tej operacji pozwala następnie rozszerzyć tę procedurę na przekazy mityczne, 
w stosunku do których wydaje się ona mniej oczywista. Demistyfi kacja jest 

269 Warto dodać, że dla Girarda interdyscyplinarność jest miernikiem nie tylko postępu, 
lecz także derytualizacji: „przekraczanie naukowych granic przez wszystkie dyscypliny, które 
zasłużą na miano nauk o człowieku (…), prowadzi do bardziej zaawansowanego stadium de-
sakralizacji” (TH, 136; por. D, 91). 
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jednak niemożliwa, jeśli nie zostanie ufundowana na określonym systemie 
przekonań. 

Nie możemy czytać – stwierdza Girard – tekstu o prześladowaniu poprawnie, jeżeli 
nie staniemy się zdolni do rehabilitacji ofi ar; do uświadomienia sobie, że oskarżenia 
przeciwko nim są bezpodstawne. W tym momencie to jest bardzo ważne, żeby za-
uważyć, że demistyfi kacja quasi-mitycznego tekstu – tekstu o zmistyfi kowanym prze-
śladowaniu – jest nieodłączna od pewnej etycznej postawy. Tylko naukowe czytanie 
tego tekstu w sposób pewny pokrywa się z wypełnieniem naglącej potrzeby etycznej 
(DB, 192). 

Przejście zatem od kozła ofi arnego tekstu do kozła ofi arnego w tekście wy-
maga nastawienia, które Girard łączy z etyką rezygnacji z przemocy (por. I4, 
278–279). Dopiero przyjęcie założenia o nieuzasadnionej i niekoniecznej na-
turze aktów opresji pozwala dostrzec status tego, kto został kozłem ofi arnym. 

Analogiczna sytuacja pojawia się w przypadku ofi arniczej ambiwalencji, 
która występuje w tragedii szekspirowskiej lub antycznej. Girard podkreśla, że 
zwłaszcza Szekspir, pisząc dramat dla podwójnego audytorium, dokonał pa-
radoksalnej koniunkcji struktury i tematu kozła ofi arnego. Dlatego sam tekst 
równocześnie dopuszcza dwie, sprzeczne lektury: pierwszą, która sankcjo-
nuje ekspulsję (np. w Kupcu weneckim) lub uznaje zemstę za niepodważalną 
zasadę postępowania (np. w Hamlecie); oraz drugą, dążącą do unieważnienia 
i zdemaskowania tych mechanizmów. Pomimo że pierwszy styl odbioru jest 
zdecydowanie silniej sugerowany, to jednak nie można nie dostrzec rozsia-
nych aluzji dramaturga, za pomocą których zachęca on do odwrotnej lektury. 
Jeśli więc Szekspir czyni to nader ostrożnie, to dlatego, iż:

Wie, że wprowadza w ten sposób widza w zakłopotanie, nakłada nań ciężar mo-
ralny, z którym widz nie może sobie poradzić w kategoriach przedstawionych na 
wartości „kozło-ofi arnych”. Żądanie, aby wygnać kozła ofi arnego, jest paradoksalnie 
wzmacniane przez dokładnie te same czynniki, które sprawiają, że jest ono arbitralne 
(STZ, 322). 

Jeżeli zatem ekspulsja jest – i zarazem nie jest – uzasadniona, to wybór 
między tymi rozwiązaniami zawsze ma charakter etyczny. Oparty jest bo-
wiem na akceptacji lub odrzuceniu przemocy, których od odbiorcy wymaga 
tekst, a nawet jego autor. Girard, dokonując lektury Hamleta, podkreśla, iż 
aksjologiczny wymiar owej selekcji staje się wyraźniejszy, jeśli dokonane zo-
stanie przeniesienie literackich sytuacji w obszar rzeczywistości zewnętrznej. 
Dzięki tej metodzie kwestia odwetu staje się konkretna, uwspółcześniona: 
kiedy bowiem hamletyczne wahanie okaże się paralelne z wątpliwościami 
obecnymi w trakcie konfl iktu nuklearnego, wówczas jest już oczywiste, że 
każde rozstrzygnięcie, jakiego dokonuje czytelnik, nie jest etycznie neutralne 
(por. STZ, 359–361). 
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3. Uwagi 

Wątpliwości, jakie wzbudza projekt Girarda, także koncentrują się wokół 
dwóch zasadniczych zagadnień. Jednak pomimo że występuje tu względna 
równowaga między problemami przedmiotowymi a metodologicznymi, to 
pierwsze z nich wywołują zdecydowanie poważniejsze kontrowersje. 

3.1. Kwestie przedmiotowe 

Zasadnicza obiekcja dotyczy redukcji, która jest konsekwencją statusu i funk-
cji, jaką Girard obdarza arcydzieła. W wersji słabszej minimalizacji podle-
ga jedynie ich literacki aspekt. Paisley Livingston przedstawił dwa ujęcia tej 
kwestii. Według pierwszej: 

Girard zamierza zredukować tekst literacki do jego bieguna referencyjnego, biorąc 
za swój główny temat kwestię stopnia, do jakiego dzieło trafnie opisuje, reprezentuje 
i analizuje „pozaliterackie” zjawiska – ostatecznie, dla Girarda, fundamentalne wzor-
ce mimesis270.

Natomiast zgodnie z drugą:

W ujęciu Girarda literatura jest uważana za wartościową tylko w takim stopniu, 
w jakim może być obdarzona rolą wyjaśniającą; to znaczy w takim stopniu, w jakim 
rzeczywiście służy jako „środek demistyfi kacji”. Zarzutem jest tutaj to, że akcent na 
poznawczą wartość literatury jest równoznaczny ze zdradą specyfi ki literatury, któ-
ra, nawet jeśli zdefi niowana zostaje zupełnie odmiennie przez krytyków Girarda, jest 
wspólnie przez nich uważana za pozbawioną „przezroczystych” czy wiarygodnych 
reprezentacji prawd pozaliterackich271.

Zatem przekonanie o istnieniu zewnętrznej referencji arcydzieła eliminu-
je jego fi kcyjną naturę, natomiast wysoki potencjał epistemologiczny wyklu-
cza autonomię estetyczną. 

Niewątpliwie, fi kcyjność zostaje zdyskredytowana, ale tylko o tyle, o ile 
usuwa ona reprezentacyjny charakter arcydzieła. Nie oznacza to jednak, że 
referencja jest wyłącznie bezpośrednia i czyni z literatury rodzaj dokumentu. 
Stanowisko Girarda jest umiarkowane – utwory są „tylko” modelami mime-
tycznych interakcji, jakie zachodzą w rzeczywistości. 

W drugiej zaś kwestii zmianie ulega dominanta: jeśli bowiem punktem 
wyjścia okaże się organizacja formalna, wówczas istotnie rezultaty analizy 
wskażą na „nieprzezroczysty” wymiar literackiego przekazu. Jeśli natomiast 

270 P.  Livingston, Girard and Literary Knowledge. „Stanford French and Italian Studies” 
1986, nr 34, s. 222.

271 Ibidem. 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   316Zalewski Zrodlo 2 indd 316 2015-10-23   15:10:282015-10-23 15:10:28



317

percepcja pierwotnie skoncentruje się na znaczeniu, to jego uchwycenie po-
zwoli także na eksplikację elementów konstrukcyjnych. W ten sposób Gir-
ard nie tylko postuluje ich wtórną semantyzację, lecz także unika problemów 
z „przemycaniem” sensu, które pojawiają się, kiedy opis formalny staje się 
zadaniem podstawowym. 

Nie tylko zresztą estetyka pozostaje uwarunkowana poznaniem, jakie 
przynosi zawartość arcydzieła. W silniejszej wersji redukcyjnego zastrzeże-
nia stwierdza się bowiem, iż analiza sprowadza do mimetycznych wzorców 
wszystkie – albo niemal wszystkie – dane, które znajdują się w utworze litera-
ckim272. Girard, podsumowując swoje badania nad Dostojewskim, odpowie-
dział na to zastrzeżenie następująco: 

Teoria mimetycznego pragnienia jest redukcyjna w najwyższym stopniu; jej krytycy 
mają rację: jest zawzięcie redukcyjna. Dlatego niektórzy badacze literatury uważają ją 
za zbyt „systematyczną”; ona może tylko nakładać fi kcyjnym postaciom gorset, jak 
twierdzą, gorset, który sam uczyniłem. Zadaniem krytyka literackiego, mówią także 
owi ludzie, powinno być odzyskanie wyjątkowo niewypowiedzianego i niewyczerpy-
walnego je ne sais quoi, którym wielcy powieściopisarze obdarzają egzystencje swoich 
postaci; on musi sugerować nieskończone bogactwo czystego i szlachetnego dzieła 
sztuki…

Jest coś prawdziwego w tej obiekcji – i to jest ów gorset. To słowo jest dobre, żeby 
wyrazić nie to, co ja sam sprawiam dla podziemnego człowieka, ale to, co on sam 
sobie czyni. On jest w gorsecie, bez wątpienia, ale nie tym, który ja mu zrobiłem. Sam 
wszedł w niego i sam sobie go sprawił, a raczej – Dostojewski zrobił go dla niego. (…) 
Dostojewski nie tęskni za jakimś niewypowiedzianym i niewyczerpywalnym je ne sais 
quoi. On usiłuje przekazać bardziej zesztywniałą rzeczywistość – psychologiczne ży-
cie tak wyjałowione, że tworzy niewiarygodną ilość powtarzającego się i mechanicz-
nego zachowania (MT, 253–254; por. MT, 165–167; O,31).

Jeśli zatem kolejne informacje poddają się mimetycznej analizie, to nale-
ży ją sukcesywnie kontynuować. Tylko wówczas bowiem zwiększa się zakres 
poznawczy (i precyzję) badawczego przedsięwzięcia (por. TH, 39). Girard 
zresztą wyraźnie odwołuje się do zamiaru autora, który albo zakłada taką 
procedurę, albo – jak w dramacie Szekspira pt.  Jak wam się podoba – do-
kładnie rozgranicza między zjawiskami mimetycznymi i niemimetycznymi. 
W tym przypadku Girard nie tylko nie redukuje drugich do pierwszych, ale 
podaje przyczyny, z powodu których dramaturg zdecydował się na taką ko-
egzystencję (por. STZ, 120–128).

Krytyczne refl eksje Paula de Mana powstały w ramach projektu dotyczą-
cego nowoczesnej recepcji romantyzmu, niemniej ich najważniejsze frag-
menty koncentrują się wokół teoretycznych problemów związanych z rela-
cją między autorem a bohaterem, jaka pojawia się w Prawdzie powieściowej 

272 Por. R.G. Cohn, Desire: Direct and Imitative. „Philosophy Today” 1989, nr 4, s. 327–328.
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Girarda. De Man ujmuje tę kwestię trójstronnie, analizując ją z perspektywy 
biografi cznej, temporalnej oraz hermeneutycznej. 

Umiarkowane stanowisko Girarda, zgodnie z którym wymiar biografi cz-
ny arcydzieła ma naturę wyłącznie egzystencjalną, jest dla de Mana zbyt ra-
dykalne. Dlatego postuluje on dalszą separację obu płaszczyzn: 

Prawdą jest, że autentyczni Henri Beyle i Marcel Proust w trakcie swoich własnych eg-
zystencji byli zaangażowani w społeczne ambicje i snobizm; mimo to relacja między 
tymi empirycznymi doświadczeniami a późniejszymi powieściami wyjaśnia co naj-
wyżej ich obznajomienie z powierzchownymi aspektami mechanizmów zachowania 
społecznego, ale z trudem tłumaczy obsesyjną fascynację, która każe się im koncen-
trować na tym temacie, tak iż niemalże wykluczają wszystkie inne273. 

Teza ta zakłada jednakże marginalizację fundamentalnego zjawiska, które 
Girard określa mianem pisarskiej konwersji. Dzięki niej bowiem owe empi-
ryczne doświadczenia podlegają dystansującej obiektywizacji, która umożli-
wia ich artystyczną (i poznawczą) eksplorację274. Fascynacja, o jakiej trafnie 
pisze de Man, pojawia się z powodu podwójnej perspektywy oglądu: to, co 
„kiedyś” autor przeżywał subiektywnie, „teraz” staje się zewnętrzne oraz pa-
noramiczne. 

Kolejne refl eksje opierają się na analogicznym założeniu: pisarska kon-
wersja nie jest uprzednia, ale symultaniczna z aktem kreacji arcydzieła. Tyl-
ko dzięki takiej przesłance de Man może twierdzić, że Girard posługuje się 
apokaliptyczną formą temporalności dzieła literackiego. Polega ona przyjęciu 
ewolucji, w trakcie której bohater – a następnie podążający na nim narra-
tor/autor – przechodzi od zafałszowania do objawienia i od zniewolenia do 
zbawienia. Przy takiej trajektorii różnica między początkiem a fi nałem jest 
zasadnicza, gdyż za pomocą fabularnych zdarzeń ustanowione zostaje rady-
kalne zerwanie w zakresie obu płaszczyzn czasowych. 

De Man opowiada się za przeciwną koncepcją: 

Temporalna struktura wszystkich tych powieści jest raczej prefi guracyjna i prospek-
tywna niż ufundowana na wzorcu retrospektywnym, na który Girard kładzie nacisk, 
wykluczając wszystkie inne. Wydaje się, że podmiot literacki dysponuje od początku 

273 P. de Man, Th e Contemporary Criticism of Romanticism [w:] idem, Romanticism and 
Contemporary Criticism. Th e Gauss Seminar and Other Papers. Ed. E.S. Burt, K. Newmark, 
A. Warminski. London 1993, s. 14. 

274 Girard niejednokrotnie bronił egzystencjalnego biografi zmu, opowiadając się prze-
ciwko zupełnemu odrywaniu twórcy od dzieła: „Osobiste uwikłanie autora we własne dzieło 
często uważa się za coś niedostępnego dla krytyka; teraz myśl ta jest mniej popularna niż kie-
dykolwiek, zderzając się z modnym rozumieniem literatury jako »zabawy słownej«. (…) Mówi 
się nam, że pisarze są m i m a m i  potrafi ącymi wymyślać tysiące stanów umysłu, których 
nigdy sami nie doświadczali. Niewątpliwie jest to prawda, ale nie cała, prawdy częściowe są 
zaś mylące. Prawdziwy pisarz rzeczywiście pragnie opisywać własny stan umysłu” (STZ, 422).
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wiedzą o swoim własnym przeznaczeniu, której żaden empiryczny podmiot nigdy nie 
może posiadać. Jako taki on dominuje nad akcją z punktu widzenia, z którego spoglą-
da w obu kierunkach – w przeszłość i w przyszłość – i z którego on stale tworzy nowe 
połączenia między dwoma temporalnymi kierunkami. On funkcjonuje jako konsty-
tutywne centrum, które stwarza swoją własną czasową strukturę, a może to czynić 
tylko dlatego, że jakoś zna swój koniec od samego momentu zaistnienia275. 

Kluczowe dla tego projektu jest istnienie podmiotu literackiego. Niezależ-
nie od tego, kim miałby on być (autorem wewnętrznym?), pozostaje szczelnie 
odseparowany od pisarza. Przy takim założeniu wątpliwy jest intencjonalny 
charakter procesu twórczego; a jeśli tak, to równie problematyczny okazuje 
się poznawczy wymiar arcydzieła. Zostaje ono sprowadzone do samospeł-
niającej się przepowiedni, nad której rozwojem kontrolę sprawuje literacka 
konwencja czy mechanizmy językowe. 

Z tego zapewne powodu Girard nie zgodziłby się na tę propozycję, cho-
ciaż kwestia prefi guracji jest dla niego nader ważna. Nie jest bowiem tak, 
że doświadczenie konwersji wyklucza prospektywną perspektywę. Kiedy bo-
wiem przemiana jest wcześniejsza, wówczas pisanie odbywa się już z nowej 
pozycji, dlatego umieszczenie w arcydziele wydarzeń zapowiadających ten 
decydujący zwrot zawsze jest nieodzowne. Trudniejsze jest (a dla de Mana – 
niemożliwe) wyjaśnienie prefi guracji, kiedy procesy konwersji i kreacji pozo-
stają zbieżne. Jeśli to, co powstało „przed” przemianą pisarza, okazuje się jej 
zapowiedzią, to przyjęcie takiej tezy wymaga wyjścia poza zbyt formalistycz-
ne ujęcie, które koncentruje się wyłącznie wokół perspektyw temporalnych. 
Prefi guracja bowiem nie tylko chronologicznie poprzedza, lecz także przyno-
si – niepełny jeszcze – sens tego, co zapowiada276. Dlatego nawet pogrążony 
w iluzjach bohater/autor doświadcza stanów, które okażą się przepowiednią 
jego wyzwolenia. Niewątpliwie jednak kwestia ta jest rozpoznawalna – za-
równo przez autora, jak i czytelnika – wyłącznie ex post. 

Trzeci argument jest logiczną konsekwencją drugiego: jeśli empiryczny 
autor pozostaje odseparowany od podmiotu literackiego, to interakcja z bo-
haterem jest możliwa tylko dla tego ostatniego. Ich relacja z konieczności za-
tem nie ma natury mediacyjnej – ta według de Mana funkcjonuje jedynie 
w empirycznym doświadczeniu – dlatego pozostaje emocjonalnie neutralna. 

275 P. de Man, op. cit., s. 20. 
276 O tym, iż Girardowi bliskie jest takie stanowisko, świadczy aprobatywne przywoły-

wanie (por. TH, 454; PK, 231; D, 145; MPB, 255) eseju Ericha Auerbacha pt. Figura. Autor 
Mimesis pisał w nim m.in.: „Interpretacja fi guralna ustanawia powiązanie między dwoma 
zdarzeniami lub osobami, spośród których to, co pierwsze, oznacza nie tylko siebie, ale także 
drugie; podczas gdy to, co drugie, zawiera i wypełnia pierwsze” (E. Auerbach, Scenes from the 
Drama of European Literature. New York 1959, s. 53; por. W. Palaver, René Girards mimetische 
Th eorie, s. 340–345). 
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Między podmiotem literackim a jego postacią zachodzi zasadnicza dyspro-
porcja poznawcza, dlatego ich związek jest wyznaczany wyłącznie

przez akt rozumienia. Czasowość nie jest skierowana w stronę pojedynczego, kulmi-
nacyjnego momentu, ponieważ stosuje się do ruchu interpretacji: stopniowo ujaw-
niając przedwiedzę, która istniała od początku i została odtworzona dzięki kołowemu 
ruchowi powrotu do źródła. Ten wzorzec jest raczej interpretacyjny czy hermeneu-
tyczny niż apokaliptyczny277. 

Jeśli zasadniczym założeniem pozostaje radykalnie odmienna struktura 
temporalna (dla Girarda – apokaliptyczna, dla de Mana – cykliczna), wów-
czas procesy rozumienia i objawienia również będą odseparowane. Jeśli jed-
nak u Girarda model apokaliptyczny nie wyklucza funkcjonowania prefi gu-
racji, to analogiczna sytuacja pojawia się w przypadku rozumienia. Dzięki 
konwersji zmianie ulega bowiem nastawienie pisarza, który wyzbywając się 
mimetycznych uprzedzeń wobec bohatera, precyzyjniej wyjaśnia ukryte mo-
tywacje jego postępowania. Jednak dla Girarda objawienie jest pierwotne, 
a wyjaśnienie wtórne, natomiast u de Mana – odwrotnie. 

O ile jednak de Man zdecydowanie nie docenia pisarskiej konwersji, o tyle 
Girard niekiedy przecenia jej wpływy. Niewątpliwie bowiem jego propozycja 
ma charakter alternatywny: albo osobowościowa przemiana wywołuje za-
niechanie pisarskiej działalności, albo intensyfi kuje ją, prowadząc do kreacji 
arcydzieła. Jednakże kariera literacka A. Camusa i J.-P. Sartre’a wskazuje na 
trzecie, pośrednie rozwiązanie, zgodnie z którym konwersja powoduje po-
wstanie wyłącznie tzw. dzieła zerwania. W przypadku drugiego autora Girard 
stwierdza, że jego deklarowany później dystans wobec Słów wynikał z dba-
łości o spójny wizerunek niezbędny dla zaangażowanego intelektualisty (por. 
AP, 240–241). Jeśli tak, to powstaje pytanie, czy doświadczenie konwersji nie 
okazało się tu zbyt słabe (a nawet regresywne), a zatem niezdolne do stymu-
lowania dalszej aktywności literackiej?

3.2. Kwestie metodologiczne

Livingston podsumowuje zastrzeżenia dotyczące procedur eksplikacyjnych 
i porównawczych w następujący sposób: 

Girard jest uważany za kogoś, kto ma przesadne zaufanie do wyjaśniającego statusu 
swego krytycznego metajęzyka, który zamierza mówić o „prawdzie tekstu” zamiast 
rozpoznawać swą własną rolę w konstytucji znaczenia278. 

277 P. de Man, op. cit., s. 21. 
278 P. Livingston, Girard and Literary Knowledge, s. 222. 
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Girard nie stosuje żadnego metajęzyka, ponieważ jego metodologia „tyl-
ko” przejmuje i rozwija postępowanie analityczne funkcjonujące już w sa-
mych arcydziełach. Niewątpliwie jednak taka strategia zakłada u krytyka ów 
– gwarantowany autorską intencją – bezpośredni wgląd, dla którego język 
opisu pozostaje precyzyjnym narzędziem, a nie medium mogącym znie-
kształcać wyniki poznania. 

Girard przeciwstawia się radykalnemu odrzuceniu krytycznego języka279, 
chociaż stwierdza, że niekiedy działa on w sposób nader zwodniczy. Odpo-
wiadając na pytanie o możliwość lingwistycznie uwarunkowanej projekcji, 
przyznaje: 

Zgadzam się – może być tak, że widzimy sobowtóry tam, gdzie ich nie ma (PK, 229). 

Jeśli stwierdzenie to odnosi się tylko do arcydzieł, wówczas sugeruje ry-
zyko określonego typu błędu. Polega on na niewłaściwej lokalizacji mime-
tycznego procesu, który pozostaje albo całkowicie nieobecny, albo funkcjo-
nuje na innych „obszarach”. Pomyłka taka może powstać zarówno w obrębie 
dwustopniowej procedury eksplikacyjnej, jak też w trakcie kontrastowego 
zestawiania. Epistemologiczne konsekwencje takiego postępowania są nie-
wątpliwie niebezpieczne, ale mogą też zostać wyeliminowane – i to nawet 
dzięki „oporowi” samego tekstu, który nie dostarczy ani potwierdzenia, ani 
rozwinięcia wyjściowych intuicji. 

Problematyczna jest też kwestia interdyscyplinarnego wymiaru lektu-
rowych praktyk. Sonya Florey zauważa, że zapożyczając niektóre kategorie 
z innych dyskursów (np. fi lozofi cznego, psychoanalitycznego, teologiczne-
go), Girard nie tylko nie dociera do specyfi ki arcydzieł, lecz także umieszcza 
je w nieodpowiednich, zbyt arbitralnie dobranych kontekstach. Wynika to 
z faktu, iż: 

Dyskursy psychoanalityczne, fi lozofi czne i literackie nie są współistniejące: mogą się 
istotnie rozjaśniać czy komponować wewnętrzny sens dzieła, mogą również stwarzać 
wrażenie niekoherencji w relacji, jaką dzieło utrzymuje z różnymi systemami myśli280. 

Likwidacja tej niespójności wymaga zastosowania następującej zasady: 

279 Stanowisko takie Girard określa mianem „językowego terroryzmu”, który uniemożli-
wiając poznanie, prowadzi do „uspakajającego sceptycyzmu” (por. PK, 299). Istota tego proce-
su jest następująca: „Nasze intelektualne maszynerie stają się tak efektywne, że w momencie, 
kiedy potencjalny oponent zaczyna mówić, sam siebie dyskwalifi kuje. Otwierając swe niewta-
jemniczone usta, pokazuje, że wciąż tkwi w rażąco naiwnym i odziedziczonym zaufaniu do 
języka, z którego dwudziestowieczne fi lozofi e wyzwalają swoich zwolenników” (MT, 210; por. 
SP2, 219–220). 

280 S. Florey, René Girard, critique littéraire?, s. 66. Por. J.L. Evard, L’idée de vérité chez René 
Girard, s. 316–317. 
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Refl eksja powinna zakorzeniać się w samym dziele literackim, a nie w paralelnych 
ideologiach: te ostatnie powinny zostać wzięte pod uwagę tylko wtórnie. Otóż, wydaje 
się, że Girard nie zawsze spełnia ten warunek. Jego dzieło jest miejscem, w którym 
jednocześnie koegzystuje literatura i perspektywy ideologiczne: on nie pozwala ist-
nieć dziełu literackiemu jako takiemu. Ono samo jest zamknięte – wręcz osłabione 
– w sieci wyjaśniającej, która zniewala jego właściwe znaczenie281. 

Jednakże z faktu współistnienia kilku perspektyw nie wynika jeszcze, któ-
ra z nich jest dominująca. Girard zarówno w praktyce, jak i w obejmującej 
ją refl eksji282 wyraźnie kładzie akcent na „odśrodkowy” charakter własnych 
analiz: tekst literacki zawsze zajmuje pozycję źródłową, natomiast konteksty 
przywoływane są dopiero wówczas, kiedy okazują się pomocne w doprecy-
zowaniu wstępnych intuicji. Girard doskonale zdaje sobie sprawę, że przywo-
ływanie innych dyskursów bywa arbitralne, dlatego czyni to nader rzadko. 
Niekiedy zresztą – jak w przypadku rozważań nad czworgiem kochanków 
w Śnie nocy letniej – wyjaśnia powody takiej decyzji:

Słowa takie, jak „bycie” i „ontologiczny” wydają się paradnie fi lozofi czne w kontekście 
kapryśnej młodzieży, a jednak nie sposób ich uniknąć. Bycie jest tym, czego mime-
tyczne pragnienie naprawdę szuka, i Helena wyraźnie o tym mówi (STZ, 57). 

Zatem tylko ścisły – i dający się wyjaśnić – związek między zawartością 
arcydzieła a słownikiem wywodzącym się z innej dziedziny uzasadnia przy-
wołanie tego ostatniego. Zabieg ten ma na celu poszerzenie czy przynajmniej 
uwyraźnienie krytycznych rozpoznań, dlatego tylko ich odrzucenie może 
prowadzić do wniosku o pierwotnej (i semantycznie nieadekwatnej) funkcji 
kontekstu. 

Zagadnienie etyki czytania u Girarda wymaga dwóch dopowiedzeń. Jeśli 
bowiem zestawi się teksty o prześladowaniu z arcydziełami, to zasada ich od-
czytania, która jest wymagana przez imperatyw etyczny, okazuje się podobna, 
chociaż same strategie krytycznego postępowania – niekoniecznie. W pierw-
szym przypadku ujawnienie arbitralnej natury przemocy zakłada postawę 
demistyfi katorską, która silnie ingeruje w tekstową reprezentację283. Dlatego: 

„Etyczne czytanie” Girarda jest więc naprawdę przekształcającym błądzeniem [trans-
formative misreading] – zamierzonym, ale i wyzwalającym błędnym rozumieniem 
informacji, którą tekst przekazuje na pierwszy rzut oka; o ile ta informacja jest uspra-

281 S. Florey, op. cit., s. 68. 
282 Girard porusza kwestie swojej metodologii: nawet jeśli nie czyni tego w sposób systema-

tyczny, nie można – jak Florey – utrzymywać, że nie dokonuje tego wcale (por. ibidem, s. 72). 
283 Z tego powodu stanowisko Girarda niejednokrotnie łączono z tzw. hermeneutyką po-

dejrzeń (por. Ch. Mabee, Un/rivaling the Old Testament. Before the Law [w:] Curing Violence. 
Ed. M.I. Wallace, T.H. Smith. Sonoma 1994, s. 111; R. Schwager, Must Th ere Be Scapegoats?, 
s. 232; M. Kirwan, Girard and Th eology, s. 31). 
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wiedliwieniem dla destrukcji marginalnego kozła ofi arnego. Wymaganie „błędnego 
rozumienia” tekstu jest świadomie i programowo wymaganiem spoczywającym na 
wszystkich czytelnikach, gdyż „albo dokonamy gwałtu wobec tekstu, albo pozwolimy, 
aby w dalszym ciągu tekst zadawał gwałt niewinnym ofi arom”284.

Teksty o prześladowaniu są czytane „przeciwko” ich autorom, którzy uży-
wając odpowiednich technik przedstawiania, starają się usankcjonować akty 
ekspulsji. Ów kontrintuicyjny zamiar Girarda potrzebuje analiz, w trakcie 
których to, co prawdopodobne, zostaje oddzielone od kolektywnej projek-
cji. Ujawnienie (i udowodnienie) ich iluzorycznej natury wymaga natomiast 
podania warunków dotyczących ich genezy oraz funkcji. Jeśli bowiem tekst 
prześladowczy kłamie, należy przekonująco ustalić zakres, przyczyny i cele 
takiego postępowania. 

Arcydzieła (np. tragedia grecka czy szekspirowska) nie zakładają aż tak 
radykalnych metod demistyfi katorskich. Ich autorzy znają albo domyślają się 
prawdy, dlatego starają się ją przekazać za pomocą odpowiednich technik. 
Nie są one niezauważalne, jednakże czytelnik może je zignorować wobec na-
rzucającej się wersji ofi arniczej. Opór względem niej jest zatem miarą etyki 
czytania, która koncentrując się na elementach marginalnych, buduje anty-
ofi arniczą interpretację. 

Pomimo tej różnicy proceduralnej, w obu przypadkach analogiczna po-
zostaje pozycja etyki. Jest ona wyłącznie zewnętrzna, pozatekstowa – dotyczy 
perspektywy, z jakiej dokonywany jest akt lektury, a nie budowania aksjologii 
na podstawie jego rezultatów. Jak bowiem trafnie – w odniesieniu do inter-
pretacji Hamleta – zauważył Siebers:

Nawet jeśli odczytanie Girarda, które przeciwstawia się zemście, jest oszałamiającym 
pokazem etycznej krytyki (ethical criticism), nie pozwala on literaturze posiadać ja-
kiegoś celu etycznego. On argumentuje na rzecz wiedzy literackiej, nadając jej status 
naukowy, ale możliwość literackiej etyki pozostaje wątpliwa w ostatecznym rozra-
chunku285. 

284 M.I.  Wallace, Postmodern Biblicism: Th e Challenge of René Girard for Contemporary 
Th eology. „Modern Th eology” 1989, nr 4, s. 314. Autor cytuje tu fragment z Kozła ofi arnego; 
por. KO, 17).

285 T. Siebers, Th e Ethics of Criticism, s. 233. W odniesieniu do kwestii związanych z sa-
mym pragnieniem mimetycznym sytuacja jest analogiczna. Jeden z komentatorów zauważa 
bowiem, iż: „(…) byłoby czymś sztucznym twierdzić, że Girard nie ocenia literatury w jaki-
kolwiek etyczny sposób. Jego lekceważenie romantycznej literatury (które podkreśla w całej 
Prawdzie powieściowej i kłamstwie romantycznym) wynika z tego, że on uznaje ją za kłamstwo 
dotyczące ujęcia podstawowej dla człowieka relacji z Innym. Powód jest więc taki, że roman-
tyczna literatura nie objawia zaraźliwego i manipulacyjnego efektu wywieranego przez Innego. 
Literatura jest prawdą w ujęciu Girarda dopóki ujawnia pragnienie i dopóki jest tworzona 
z perspektywy niemimetycznej. W innym przypadku sztuka jest fałszem, jeśli ukrywa lub 
ogłasza pośrednika, nie ujawniając jego destrukcyjnej mocy. Zatem jest niemożliwe twierdze-
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Założenie takie zgodne jest zresztą z perspektywą arcydzieł, które dą-
żąc do poznania mechanizmów ofi arniczych, ignorują ich wymiar moralny. 
W przeciwnym wypadku powstałoby dzieło zaangażowane, którego episte-
mologia byłaby zapewne jednostronna i niepełna. Girard opowiada się zatem 
za obiektywizmem literackiej wiedzy, ale możliwość jej uchwycenia pozosta-
wia odpowiedniemu – „dobrowolnemu” – nastawieniu czytelnika. Etycznego 
stosunku do literatury nie zdobywa się bowiem dzięki samej literaturze, ale 
raczej obserwując zjawiska, jakie zachodzą w nowoczesnej rzeczywistości. 

nie, że Girard omija etyczny wymiar literatury lub że on traktuje mimetyczną literaturę jako 
per se pozytywną” (P.B. Grande, Mimesis and Desire, s. 69). 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   324Zalewski Zrodlo 2 indd 324 2015-10-23   15:10:282015-10-23 15:10:28



Od strukturalizmu do dekonstrukcji (i poza)

Zainteresowanie Girarda dyskursem teoretycznym – a w szczególności teore-
tycznoliterackim – jest nader niejednoznaczne. Bowiem z jednej strony autor 
Prawdy powieściowej ani nie kontynuuje, ani nie czerpie podstawowych in-
spiracji z tych propozycji, z drugiej jednak strony, zajmując się literaturą, nie 
może on zupełnie ignorować ujmujących ją stanowisk teoretycznych czy me-
todologicznych. Kompromisowe rozwiązanie Girarda polega na krytycznej 
analizie teoretycznoliterackich pozycji z perspektywy własnych rozwiązań. 
Szuka on więc w aktualnych dyskursach zarówno potwierdzenia swoich in-
tuicji, jak i dociekliwie bada rozbieżności, starając się dotrzeć do ich założeń. 

Spośród wielu okazyjnie podejmowanych polemik na uwagę zasługuje 
dyskusja ze strukturalizmem i dekonstrukcją. Pozostałe nurty – np. egzy-
stencjalizm, psychoanaliza, nietzscheanizm, marksizm – komentowane są 
bowiem przez Girarda albo niesystematycznie, albo z pominięciem ich teore-
tycznoliterackich aspektów. 

1. Strukturalizm

Defi niując strukturalizm (a także jego poprzednika – formalizm), Girard po-
stępuje niestandardowo. Umieszcza bowiem naczelne kategorie na margine-
sie i koncentruje się na zasadniczym założeniu, z którego one wynikają: 

Nie trzeba określać (…) formalizmu za pomocą wagi, którą on przywiązuje do pojęć 
formy czy struktury, ale za pomocą jego niezrozumienia struktur na zewnątrz dzieła 
sztuki; przez odmowę, która izoluje strukturę estetyczną od innych struktur znaczą-
cych i która pomija w pojęciu struktury jej bogactwo (MT, 84).

Autonomizacja obiektu wraz z postulatem unaukowienia procedury ba-
dawczej jest dla Girarda wynikiem niejednoznacznego stosunku do meto-
dologii pozytywistycznych: strukturalizm przeciwstawia się im właśnie jako 
projekt antyredukcyjny, ocalający niezależność i wyjątkowość swojego przed-
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miotu, ale zarazem powiela ich dążenie do precyzji, ścisłości i pewności (por. 
MT, 81–82; 197–198). Metodologia strukturalizmu jest więc:

(…) radykalnie czysta i obiektywna, niemniej oczyszczona ze wszystkich odniesień 
do czegoś danego transcendentalnie (…), jak również pozbawiona tego, co nieistotne 
w każdym innym sensie. Model lingwistyczny opisuje autonomiczny system zależno-
ści wewnętrznych, ale on nie wiąże tego opisu z żadną fi lozofi ą, z żadnymi uprzedze-
niami wobec rzeczywistości (NS, 66).

Tylko kategorie językoznawcze spełniały proceduralne wymaganie „re-
dukcji bez redukcji” (por. NS, 66), dlatego zostały zaadaptowane do analizy 
dzieła literackiego. Girard podkreśla, że ów lingwistyczny system binarnych 
opozycji przede wszystkim jest odpowiedzialny za generowanie sensu, dlate-
go strukturalizm przekracza opozycję między formą a treścią (por. FT, 119; 
OU, 95). Natomiast nader różnorodne pozostają konkretne postacie tej opo-
zycyjnej teorii znaczenia (por. SH, 110) – członami owych relacji mogą być 
bowiem „elementy” równorzędne, ale zasadnicze pozostaje wzajemne odnie-
sienie części i całości w dziele literackim (por. MT, 86–87; NS, 63–64). 

Girard poprzestaje na lakonicznym opisie, ponieważ jego celem nie jest 
prezentacja, ale wprowadzenie do krytycznej refl eksji. Już w Prawdzie powieś-
ciowej autor dostrzegł podobieństwo między strukturą i trójkątnym pragnie-
niem. Obie koncepcje zakładają istnienie realnych, obiektywnych relacji mię-
dzy elementami dzieła literackiego286. Różnica dotyczy natomiast natury tych 
zależności, a w konsekwencji – stopnia ich ujawnienia: 

Trójkąt jest modelem pewnego rodzaju, a raczej całą rodziną modeli. Ale te modele 
nie są „mechaniczne” jak te z [teorii] Claude’a Lévi-Straussa. One zawsze stanowią 
aluzję do tajemnicy – przejrzystej, a jednak niejasnej – ludzkich relacji. Wszystkie 
typy myślenia strukturalistycznego zakładają, że ludzka rzeczywistość jest inteligibil-
na; że jest logosem, a jako taka jest wstępnie logiczna lub redukuje się do logiki. Musi 
więc zostać usystematyzowana przynajmniej do pewnego stopnia, bez względu na 
to, jak niesystematyczna, irracjonalna i chaotyczna może wydawać się tym – a raczej 
zwłaszcza tym – którzy posługują się systemem (DD, 2–3; por. P8, 4–5). 

Girard nie jest przeciwnikiem systematyzacji, ale jej adekwatne przepro-
wadzenie wymaga wnikliwego rozpoznania literackich struktur. Ich charak-
ter jednak nie opiera się na logice, ponieważ dotyczy międzyludzkich inter-
akcji, których funkcjonowanie pozostaje niejednokrotnie niejawne.

Girard wskazuje, że jedną z przyczyn poznawczego ograniczenia struktu-
ralizmu jest jego jednostronna perspektywa oglądu. Obiektywizm wymaga 

286 Jak trafnie dodaje S. Florey, Girarda poza tą analogią łączy jeszcze ze strukturalizmem 
przeciwstawny (opozycyjny) oraz obiektywny (odkrywany, a nie tworzony) charakter literac-
kiej struktury. Por. S. Florey, René Girard, critique littéraire?, s. 77–80. 
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dystansu, który wszakże umożliwia ogląd wyłącznie panoramiczny, totalny. 
Konieczne staje się zatem jego uzupełnienie: 

Czysta zewnętrzność odpowiada właściwie wizji turysty, powierzchownemu przeglą-
dowi. Czysta wewnętrzność gubi się w detalach. Żeby postrzegać strukturę, to znaczy 
wzajemną relację całości i części, trzeba – paradoksalnie – połączyć to, co zewnętrzne, 
z tym, co wewnętrzne (MT, 91).

Problemem pozostaje ów „odśrodkowy” punkt widzenia, ponieważ jego 
uzyskanie wymaga, jak podkreśla Girard, rozpoznania przez podmiot włas-
nego ustrukturyzowania (tj. własnego światopoglądu) – i wyrzeczenia się go, 
tak aby możliwa stała się identyfi kacja z innym, który stanowi element syste-
mu (por. MT, 92). 

Pod tym względem wielcy pisarze pozostają niedoścignionym wzorem 
dla strukturalistów, gdyż potrafi ą prezentować interpersonalną strukturę 
zarówno jako całość, jak też z perspektywy jej poszczególnego uczestnika. 
Taka fuzja horyzontów wymaga jednak konwersji, dlatego jeśli struktura-
lizm miałby ją kiedykolwiek osiągnąć, musiałby stać się doświadczeniem nie 
tylko intelektualnym, lecz także egzystencjalnym czy nawet duchowym (por. 
MT, 92–93). 

Ostrożna krytyka staje się jednak radykalniejsza, kiedy Girard zastanawia 
się nad zakresem stosowalności modelu strukturalistycznego. Nawet jeśli bi-
narne relacje pojawiają się w dziele literackim, to nie zawsze składają się one 
z przeciwieństw. 

Dualne opozycje – stwierdza Girard – zostają wytyczone i pojawiają się na pierwszym 
planie, ale strukturalizm ujmuje je tylko jako znaczące, czyli zróżnicowane. Refl eksja 
strukturalizmu nad różnicującymi prawami języka jedynie potwierdza jego własny 
pogląd. Gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż dzieła literackie zostały utworzone z ję-
zyka, jest rzeczą naturalną, że wyobraża się je jako pełne zróżnicowanego znaczenia, 
poza którym nie ma nic więcej. To jest prawdą w odniesieniu do języka, ale język 
nie jest tutaj wszystkim albo być może jest go zbyt dużo. W rzeczywistości powoła-
niem wielkich dzieł może być ograniczanie języka w celu powiedzenia rzeczy, które 
zaprzeczają swoim własnym zasadom: dźwięku i furii relacji sobowtórów, które nic 
nie znaczą. 

Ów brak znaczenia jest tym, od czego lingwistyczny strukturalizm zawsze pozwa-
la sobie uciec (DB, 42; por. FT, 120; SP1, 95–96). 

Pierwszy mankament strukturalizmu polega więc na tym, iż traktuje on 
system językowy jako pierwotny i fundamentalny. Oznacza to, że obiekty, 
które pozostają albo bezpośrednio z niego ukształtowane (jak np. dzieła li-
terackie), albo wykazują podobieństwa dotyczące wewnętrznej organizacji, 
albo muszą podlegać dokładnie tym samym regułom, według których funk-
cjonuje struktura lingwistyczna. 

Zalewski_Zrodlo_2.indd   327Zalewski Zrodlo 2 indd 327 2015-10-23   15:10:282015-10-23 15:10:28



328

Natomiast dla Girarda istota arcydzieł literackich polega m.in. na trans-
cendencji względem tych mechanizmów: 

Wydaje mi się, że powieściopisarz, jak i dramaturg, zawsze stara się powiedzieć coś, 
czego język nie zamierzał powiedzieć – ponowny rozpad „hierarchii” rozpętany przez 
mimetyczne pragnienie. (…) Wielka literatura zawsze stara się powiedzieć rzeczy, 
które dla języka są niemożliwe do powiedzenia – inaczej nie byłaby wielką, niezgłę-
bioną literaturą (I1, 46; por. CE, 161–162). 

Obrona autonomii literatury nie ma jednak charakteru estetycznego, 
ale pozostaje uwarunkowana jej poznawczym wymiarem. Strukturalizm, 
ekstrapolując model lingwistyczny, dokonuje bowiem, po drugie, istotnej 
redukcji przekazu, jaki zawierają arcydzieła. Strukturalizm zmuszony jest 
przyjąć, że jeśli każda opozycja jest znacząca – a jest taka z konieczności – 
to składa się ona z elementów odmiennych, dających się przeciwstawić. Ta 
faworyzacja różnicy jest właśnie nieuprawniona – przynajmniej wtedy, gdy 
rozpatrywane są arcydzieła. W nich bowiem przedstawiony zostaje proces 
zaniku różnic, jaki pojawia się m.in. w relacji sobowtórów. Ci, którzy ją 
tworzą, są wzajemnymi odbiciami, między którymi nie sposób dokonać
– przynoszącego sens – podziału. Dlatego Girard wielokrotnie stwierdza, że 
strukturalizm, ustanawiając znaczące różnice tam, gdzie ich nie ma, przy-
pomina tradycyjną mitologię, która – wtórnie – maskuje niezróżnicowa-
nie za pomocą monstrualnych kreacji (por. FT, 124–124; OU, 62, 97; DB, 
42–43; DO, 82; D, 91).

W ocenie Girarda mankament ten posiada poważniejsze konsekwencje 
dla badań antropologicznych niż literackich. Stworzona przez Lévi-Straussa 
etnografi a dyskwalifi kuje zarówno pojęcie identyczności, jak i chaosu oraz 
niezróżnicowania. Ponadto dominacja ujęcia synchronicznego wyklucza 
analizy procesów dynamicznych oraz genetycznych, dlatego kwestia – ofi ar-
niczego – przejścia od chaosu do porządku (i odwrotnie) nigdy nie została 
przez strukturalizm rozwiązana (por. DO, 80–82; QC, 187–188; TH, 6, 75, 64, 
402; D3, 536; PK, 188; I1, 33–34; I2, 207; CE, 160–164; O, 31)287. 

287 Relacja Girarda do antropologicznego strukturalizmu została wnikliwie przedstawiona 
w następujących pracach: Ch. Fleming, René Girard: Violence and Mimesis, s. 84–89; S. Vinolo, 
René Girard: du mimétisme à l’hominisation, s. 162–184; R. Hamerton-Kelly, Sacred Violence, 
s. 37–38; A. O’Shea, op. cit., s. 84–89. Nota bene Lévi-Stauss po latach milczenia odpowiedział 
na uwagi Girarda następująco: „będąc dalekim od wypierania lub ignorowania przemocy – 
o co często czynione mi są wyrzuty – umieszczam ją u źródeł społecznego życia i opieram ją na 
głębszych fundamentach niż ci, którzy dzięki ofi erze czy morderstwie kozła ofi arnego chcieli-
by, aby społeczeństwo wyłaniało się ze zwyczajów, które je zakładają” (C. Lévi-Strauss, Apolo-
gue des amibes [w:] En Substances. Textes pour Françoise Héritier. Eds. J.-L. Jamard, E. Terray, 
M. Xanthakou. Paris 2000, s. 496; por. CE, 163–164).
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Jednak pomimo tych ograniczeń Girard jest przekonany o niekwestio-
nowanym wkładzie strukturalizmu w rozwój wiedzy288. Własną hipotezę 
antropologiczną autor Sacrum i przemocy niekiedy uznaje za uzupełnienie 
strukturalizmu o wymiar genetyczny, dzięki czemu kulturowa matryca wy-
posażona zostaje w historię (por. TH, 62, 348; I1, 33). Natomiast w obrębie 
badań literackich Girard aprobatywnie podsumowywał założenia tego nurtu:

A jednak myśl, która zamierza być myślą o literaturze, nie może opierać się na zdro-
wym rozsądku (common sense). Nie może odrzucić strukturalizmu, nie odrzucając 
– między innymi – pewnego typu wiedzy, który jest o wiele bliżej najlepszej literatury 
niż niegdysiejszy pozytywizm. Strukturalizm uwydatnia – między częściami i całością 
oraz między całością a częściami – homologiczne relacje, których istnienie jest przyj-
mowane przez estetyczną krytykę, która nie potrafi  ani ich odsłonić, ani udowodnić. 
Strukturalistyczna wiedza, będąc daleka od wrogości względem autentycznego este-
tycznego rozumienia, jest prawdopodobnie tylko jego przedłużeniem i rozwinięciem. 
Być może dlatego strukturalizm nie może uznać estetyki za oddzielną dziedzinę (…) 
(MT, 167–168). 

Chociaż więc strukturalizm nie wykracza poza estetyzm, to jednak po-
znanie, jakie przynosi –nieosiągalne dla innego estetyzmu – okazuje się nie-
zbędne. Jest ono bowiem koniecznym wstępem do dalszych poszukiwań, do-
starczając im autentycznych, sprawdzonych podstaw. 

2. Dekonstrukcja 

Kwestia dekonstrukcji jest przez Girarda podejmowana wielokrotnie i w róż-
nym zakresie. Jej ujęcie wyraźnie jednak oscyluje między dwiema perspekty-
wami: z jednej strony refl eksja skierowana zostaje na stan literackich badań 
prowadzonych zgodnie z założeniami dekonstrukcji, z drugiej zaś – komen-
towane są wybrane pojęcia fi lozofi i Jacques’a Derridy. 

Najważniejszym wkładem dekonstrukcji jest dla Girarda otwarcie tekstu 
literackiego na konteksty zewnętrzne, szczególnie fi lozofi czne. Była to uza-
sadniona reakcja przeciwko estetyzmowi Nowej Krytyki, która wyzwoliła in-
terpretację z ograniczeń strukturalnej analizy (por. PK, 38–39). 

Z dystansem natomiast Girard traktuje skrajny radykalizm dekonstruk-
cji. Jego pierwszym i zasadniczym przejawem jest odrzucenie jednoznacznej 
referencji dzieła literackiego, prowadzące w konsekwencji do tez o jego nie-

288 Nader znamienne jest tu stwierdzenie podsumowujące rozdział Sacrum i przemoc po-
święcony antropologii Lévi-Straussa: „Analiza strukturalna nie potrafi  odczytać wszystkiego, 
ale jeśli coś odczytać umie, to robi to dobrze; posiada ona niezależną wartość naukową (…) 
(SP2, 109). 
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określoności czy nierozstrzygalności (por. I7, 13; I1, 30; WSZ, 187)289. W tej 
kwestii autor Prawdy powieściowej proponuje stanowisko umiarkowane, po-
nieważ: 

jest całkiem prawdziwe, że nigdy nie potrafi my dotrzeć w naszym podejściu od sym-
boli do rzeczywistości. I jest całkiem prawdziwe, że symbole mogą być nieskończenie 
polisemiczne i, w rezultacie, ogromnie zwodnicze oraz niepewne. Ale jest także praw-
dą, że one mogą być zaskakująco spójne, godne zaufania i niezawodne. Ta niezawod-
ność nie jest ograniczona do bardziej elitarnych dziedzin matematyki i nauk ścisłych 
(I1, 31; por. I12, 124).

Literatura nie składa się wyłącznie z celowo niezdeterminowanych teks-
tów, ale posiada też arcydzieła, których precyzja w reprezentacji oraz analizie 
rzeczywistości jest niezastąpiona i – niekwestionowalna. Nie jest zatem wy-
kluczone, że dekonstrukcja celowo pomija lub ignoruje ów kanon, o czym 
Girard stale przypomina (por. CE, 160–161; I7, 13). 

Zwraca również uwagę na fakt, iż niektóre tezy dekonstrukcji (np. o wie-
lości i niezastąpionym charakterze każdej interpretacji) są nie tyle – a w każ-
dym razie nie tylko – wynikiem teoretycznej refl eksji, ile wynikają z samej 
instytucjonalizacji badań literackich. Uzasadniają bowiem wymóg publikacji, 
który jest niezbędny w akademickiej karierze (por. MT, 203–205). 

Problem lingwistycznej referencji i egzegezy literackiej wynika z przesła-
nek poznawczych, które także podlegają radykalizacji. Girard zaznacza, że 
punkt wyjścia tej epistemologii jest nader trafny:

W moim przekonaniu wielką zaletą dekonstrukcyjnego myślenia jest to, że ono do-
strzega destabilizację różnic w naszym świecie. Ale popularna szkoła dekonstrukcji 
prowadzi do pomylenia mimetycznego kryzysu naszego czasu z absolutną dekon-
strukcją wszelkiej przeszłej, obecnej i przyszłej wiedzy w silnym sensie absolutnej 
pewności. 

(…)
Dekonstrukcjoniści widzą coś, co rzeczywiście się wydarza wszędzie wokół nas, 

ale oni za bardzo ufają własnemu doświadczeniu (…) i sądzą, że dotykają absolutu. 
Ich absolutem jest nieobecność wszelkiego absolutu. Mylą to, co jest przede wszyst-
kim historycznym zjawiskiem (wyjątkowego rodzaju, trzeba przyznać), z defi nityw-
ną destrukcją wszelkiej wiedzy, a więc zmieniają dekonstrukcję w tę samą atem-
poralną, oryginalnie fi lozofi czną prawdę, którą posługiwali się wszyscy metafi zycy 
w przeszłości. Ich prawdą jest uniwersalny brak prawdy (I3, 140–141; por. I10, 10; 
TH, 64; O, 30–31). 

Dekonstrukcja jest dla Girarda niezbędnym etapem – „prerekwizytem” 
(por. I3, 140; TH, 64; O, 30) – przyszłej syntezy wiedzy o kulturze, która wy-
mknie się fi lozofi cznym ograniczeniom. Dlatego tak niepokojący jest ów epi-

289 Por. R. Doran, op. cit., s. xxiv. 
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stemologiczny dogmat, który przypomina dawne, rzekomo przezwyciężone 
czy zdekonstruowane, systemy metafi zyczne. 

Zawężenie doświadczenia, jakie dokonuje się w dekonstrukcji, jest ewi-
dentne w obrębie problematyki mimesis: za pomocą tej kategorii udowadnia 
się – wybitnie nowoczesny – rozpad porządku i chaos, z których czerpie ar-
gumenty poznawczy nihilizm. Jednak dekonstrukcja pomija fakt, że ta sama 
mimesis jest również siłą reorganizującą i restrukturyzującą, która buduje – 
za pomocą mechanizmu kozła ofi arnego – kulturowe systemy (por. AL, 120). 

Z tego zapewne powodu większym zainteresowaniem cieszą się prace sa-
mego Jacques’a Derridy (por. I2, 221). Określając związki z jego propozycja-
mi, Girard stwierdza:

Dekonstrukcja i analiza mimetyczna są powiązane. Te dwa ujęcia są częścią tego sa-
mego okresu historycznego. Analiza mimetyczna ujawnia diff érance – mówiąc języ-
kiem Derridiańskim – tam, gdzie widziało się dobrze ustabilizowane różnice. Derrida 
u podstaw bardzo dobrze widzi typ przemocy rytualnej w dekompozycji (I12, 122; 
por. I14, 87; TH, 62; AL, 120).

Podobieństwa stają się jeszcze wyraźniejsze, kiedy porównana zostaje 
Derridiańska koncepcja farmakonu czy suplementu290. 

Girard wspomina, że lektura Farmakonu nie tylko utwierdziła go w prze-
konaniu o pokrewieństwie między własną koncepcją a dekonstrukcją, ale 
także dostarczyła kolejnego dowodu potwierdzającego odkrywanie mecha-
nizmów ofi arniczych, które dokonuje się w obrębie nowoczesności (por. PK, 
239; I7, 17–18). Girard wskazuje bowiem, że analizowana przez Derridę logi-
ka farmakonu funkcjonuje dokładnie tak samo jak pharmakos – ofi ara, której 
grecka polis zawdzięcza istnienie. 

Farmakon w sensie negatywnym (jako trucizna) odnosi się do działalności 
sofi stów, natomiast w sensie pozytywnym (jako lekarstwo) jest używane przez 
Platona do określenia działalności Sokratesa. Jednakże różnica między tymi 
zakresami jest czysto arbitralna i nieuzasadniona, ponieważ – jak dopowiada 
Girard – powstaje ona w wyniku konfl iktu bliźniaczych sobowtórów, z któ-
rych jeden okazał się silniejszy. Zachodnia fi lozofi a u swych początków doko-

290 Warto zaznaczyć, że istnieją także analogie w obu podejściach, które dotyczą samych 
zjawisk mediacyjnych. Twierdzenie Girarda o zapośredniczeniu każdego obiektu pragnienia 
prowadzi do wniosku, iż: „[d]ekonstrukcja jest kontynuacją tej analizy w tym zakresie, w jakim 
ona odkrywa mediację wszędzie tam, gdzie postulowana jest bezpośredniość. Przeznaczeniem 
reprezentacji jest brak bezpośredniości, ponieważ jest ona nie jest reprezentacją przedmiotu 
ale – dzięki przedmiotowi – innego pragnienia. Przedmiot jest znakiem innego pragnienia, 
jest więc sam w sobie mimetycznym znakiem, powtórzeniem, reprezentacją innego pragnie-
nia itd., ad infi nitum, w wydającej się nie mieć końca proliferacji kulturowych reprezentacji” 
(A. McKenna, Violence and Diff erence, s. 80–81; por. ibidem, s. 104). 
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nuje więc quasi-rytualnej ekspulsji: usuwa rywala, dzięki czemu pewien typ 
dyskursu zostaje uprawomocniony (por. SP2, 188–189; OU, 102; O, 41–42). 

Girard zwraca uwagę przede wszystkim na bezwiedne, naiwne zastosowa-
nie przez Platona dwuznacznego, metaforycznego terminu farmakon, będące 
autentycznym śladem archaicznych początków, z których ani fi lozof, ani jego 
czytelnicy – aż do Derridy – nie zdawali sobie sprawy. Ślady te były zresztą 
starannie zacieranie w przekładach Platona, które – jak drobiazgowo poka-
zuje Derrida – szukały odrębnych określeń oddających „zły” i „dobry” aspekt 
farmakonu (por. SP2, 189–190; OU, 102).

Również odkryta przez Derridę logika suplementu posiada, według Gir-
arda, swój odpowiednik w tekstach mitycznych. Jeśli bowiem „źródło” nie jest 
(wbrew deklaracjom) samowystarczalne, ale wymaga – koniecznego, chociaż 
gorszego – uzupełnienia, to dokładanie tak funkcjonuje założycielska wspól-
nota, która nigdy by nie powstała, gdyby nie pojawiła się jej pierwsza ofi ara 
(por. O, 27–31; I3, 132–133; PK, 207–208; I7, 18). Mity są więc alegoriami czy 
dydaktycznymi bajkami, pokazującymi działanie suplementu o wiele wyraź-
niej, niż ukrywający go tekst fi lozofi czny (por. O, 30; PK, 209). 

Tego zresztą dotyczy zastrzeżenie Girarda, dla którego Derrida pozo-
staje skoncentrowany wyłącznie na tekstach literatury i fi lozofi i zachod-
niej. Takie ograniczenie nie pozwala na ujęcie komparatystyczne i niekiedy 
prowadzi do uproszczeń. Girard nie zgadza się więc z wpisaną w teksty 
Derridy krytyką okcydentalnej cywilizacji, ponieważ inne kultury rów-
nież – a może nawet bardziej – na nią zasługują (por. I7, 19–20). Ponadto 
jedno z kluczowych zagadnień – problem tzw. zdecentrowanych struktur 
symbolicznych – nie zostało przez Derridę trafnie ujęte właśnie dlatego, iż 
punktem wyjścia uczynił cywilizację zachodnią, w której istotnie struktura 
jest „zawsze już” zdecentrowana. Jednakże gdyby kwestię tę rozpatrywano 
w szerszym kontekście, wówczas, jak przekonuje Girard, oczywiste byłoby, 
iż pierwotnie każda struktura ma silne, wyraźne centrum, które zanika – 
a nawet musi zaniknąć – stopniowo i powoli (por. PK, 155–156; I10, 19–20; 
O, 40)291. 

291 Dokładniejsza prezentacja podobieństw i różnic między Girardem a Derridą znajduje 
się w następujących pracach: A. McKenna, Violence and Diff erence, op. cit.; S.Vinolo, René Gi-
rard: Du mimétisme à l’hominisation, s. 188–206; G. Vanheeswijck, Th e Place of René Girard in 
Contemporary Philosophy. „Contagion. Journal of Violence, Mimesis, and Culture” 2003, nr 10, 
s. 100–102; W. Palaver, René Girards mimetische Th eorie, s. 331–337; V. Mishra, René Girard, 
Jacques Derrida’s Th e Gift  of Death, and Salman Rushdie [w:] Violence, Desire, and the Sacred, 
op.cit. Najtrafniej, jak się wydaje, ujął tę kwestię Palaver, stwierdzając, iż: „teoria Girarda może 
zaoferować dekonstukcji istotne antropologiczne uzasadnienie, żeby zabezpieczyć ją przed 
upadkiem w zwykłe, nihilistyczne gry językowe” (ibidem, s. 334). 
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3. Inna teoria (?)

Pomimo wielu pokrewnych intuicji, Girard zaznacza, że zarówno struktura-
lizm, jak i dekonstrukcja są propozycjami niewystarczającymi. Stwierdzenie 
to jest zresztą rozszerzane na całą tradycję estetyczną (w tym i teoretycznoli-
teracką), która charakteryzuje się zasadniczym mankamentem polegającym 
na sterylnej separacji mimesis i pragnienia (por. STZ, 86–87; P6, 9). Dla Gir-
arda natomiast tylko koniunkcja tych pojęć może doprowadzić do powstania 
teorii, której poznawcza i eksplanacyjna moc jest zadowalająca. 

Z jej perspektywy autor Prawdy powieściowej wskazuje niekiedy na po-
trzebę innego ujęcia historii zjawisk artystycznych:

Gdybyśmy rozszerzyli (…) rozumienie mimesis na okresy późniejsze, wyjaśniłoby to 
estetyczne przewroty dwóch ostatnich stuleci z mniejszym szacunkiem, niż to do-
tychczas robili historycy sztuki, ale logiczniej i skutecznej. Po współzawodnictwie 
o coś, co nazywali prawdą natury, artyści ogłosili ten przedmiot niedorzecznym i za-
częli współzawodniczyć bezpośrednio między sobą. W tym samym momencie zde-
cydowali, że imitacja nie tylko nie jest niezastąpiona, ale i ostatecznie odrażająca; lęk 
przed powtarzaniem tego, co inni już zrobili lub niedługo zrobią, zastąpił stary lęk 
przed niewystarczająco wierną imitacją (STZ, 414; por. SP1, 214; MT, 243). 

Chociaż mimetyczną interakcję usunięto z bezpośrednich reprezentacji, 
to jednak nie znikła zupełnie: została jedynie przemieszczona w obręb pro-
cesu twórczego, którym sekretnie sterują zasady rywalizacji. Ich ujawnienie 
i opisanie – częściowo zresztą dokonane przez teorię tzw. lęku przed wpły-
wem (por. I2, 221)292 – dałoby początek nowej estetyce, która wskazywałaby, 
w jaki sposób mimetyczne mechanizmy generują artystyczne kreacje. 

Wychodząc z takiego właśnie założenia, Girard zaznacza, że historycz-
noliterackiego procesu nie można ujmować w kategoriach sekwencji odręb-
nych epok czy nurtów. Ich separacja oraz kontrastowanie są nieuzasadnione, 
ponieważ koncentrują się jedynie na tym, co powierzchowne. Autor Prawdy 
powieściowej wybiera zatem przykładową parę pojęć i stwierdza:

realizm i romantyzm dzielą ten sam projekt literacki, dlatego mogą zostać sobie prze-
ciwstawione. Każda opozycja opiera się na gruncie identyczności. (…) [M]usimy 
rozpoznać, że opozycje i „wpływy” są dialektycznie powiązane; że to, co pozytywne 
i negatywne, pozostaje niemożliwe do wzajemnego oddzielenia (MT, 173–174).

Dialektyczna jedność zjawisk literackich wynika z mimetycznych relacji, 
w jakich tkwią ich twórcy. Jeśli estetyka nie zamierza zrezygnować z pojęcia 

292 Relacja między teoretycznoliterackimi propozycjami R. Girarda i H. Blooma została 
(niezbyt wprawdzie wyczerpująco) zaprezentowana w książce J.  Bolewskiego, Mit i prawda 
kultury. Z inspiracji René Girarda. Warszawa 2007, s. 53–89. 
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mimesis – a każde jego odrzucenie jest dla Girarda nieszczere i fałszywe (por. 
STZ, 87) – powinna połączyć ją z antropologiczną kategorią pragnienia. Tyl-
ko wtedy szukanie podobieństw między pozornie odmiennymi fenomenami 
sztuki (i odwrotnie) otrzyma odpowiednie uzasadnienie, którego rezultatem 
będą nowe odkrycia i wzrost wiedzy. 
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Zakończenie

Girard precyzyjnie defi niuje granicę lekturowego doświadczenia: 

Literatura nigdy nie może pokazać nic więcej niż marność pragnienia; ona niemalże 
nie wykracza poza nie. Ukazuje krążące pragnienie, czas pośpiechu, „stracony czas”; 
następnie odkrywa, że to nic, ale ta nicość stanowi jej kres. Używając sformułowa-
nia Pascala, literatura nie może pokazać nic więcej niż nędzę człowieka bez Boga. To 
właśnie dlatego w Boskiej komedii Wergiliusz – jakkolwiek byłby wielki – zatrzymuje 
się w czyśćcu. Literatura nie może pójść dalej. Jest ona w stanie jedynie obiegać kręgi 
piekła i pokazywać, że nie ma tam nic poza potępionymi; i że człowiek zawsze już jest 
wciągnięty w ten krąg (I12, 112; por. MT, 276). 

Niewątpliwie, zakres, jaki zostaje tu wytyczony, jest wąski i nie obejmuje 
wszystkiego, co znajduje się w obrębie literatury. „Czyściec” – a nawet „raj” 
– jest przecież obszarem penetrowanym przez nią znacznie częściej niż fa-
woryzowane „piekło”. Jeśli jednak dla Girarda to właśnie ono decyduje o jej 
specyfi ce, oznacza to, iż pozostałe domeny posiadają niemałe mankamenty. 
Najważniejszym z nich jest hybrydyczny status: utwory te łączą bowiem 
przekaz artystyczny innymi – religijnymi, fi lozofi cznymi, ideologicznymi 
– dyskursami, tworząc konstrukcje niejednorodne, zdeformowane, dzięki 
którym owa nicość mimetycznego pragnienia zostaje zamaskowana czy 
wręcz usunięta. 

Dla Girarda taki projekt jest zdecydowanie niewystarczający293. Radyka-
lizm ujęcia tej kwestii zbliża autora Prawdy powieściowej do stanowiska, jakie 
już w roku 1957 zaproponował Georges Bataille. Stwierdzał on bowiem, iż: 

Literatura jest czymś istotnym albo jest niczym. Zło – ostra forma Zła – którego wyra-
zem jest literatura, ma dla nas, moim zdaniem, wartość suwerenną. Koncepcja ta nie 
domaga się jednak braku moralności, domaga się ona „hipermoralności”. 

293 Nie oznacza to jednak, że Girard zupełnie rezygnuje z lektury tego typu utworów. Od-
powiadając na pytanie o rolę francuskiej literatury religijnej, stwierdza bowiem: „Interesuje 
mnie ta literatura, ale z powodów, które nie mają – przynajmniej bezpośrednio – wiele wspól-
nego z moją pracą. Interesuje mnie również określenie reputacji takich pisarzy” (I7, 14). 
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Literatura jest komunikacją. Komunikacja wymaga lojalności: z tego punktu widzenia 
surowa moralność istnieje wówczas, gdy wychodzi ona od wspólnictwa w poznaniu 
Zła, wspólnictwa stanowiącego podstawę intensywnej komunikacji294. 

Koncepcja ta zawiera zarówno intencjonalny oraz niepowtarzalny cha-
rakter literackiego przekazu, jak też imperatyw jego kolektywnej egzegezy. 
I chociaż obaj autorzy inaczej ujmują istotę owego komunikatu, to przyznają, 
że ma on niezwykle negatywną, demoniczną naturę. Z tego właśnie powodu 
obaj też podobnie traktują przedmiot swych dociekań – zło należy rozpoznać 
dzięki literaturze, inne środki bowiem nie istnieją, ale procedura ta wyma-
ga krytycznego dystansu. Dlatego Girard (por. I12, 113–114) dopowiada, że 
obcowanie ze złem, mimo iż przynosi epistemologiczne rezultaty, jest nie-
bezpieczne, gdyż wzmaga fascynację i może prowadzić do (auto)destrukcji. 
Zatem wybór między złą literaturą a złem literatury niewątpliwie dotyczy 
warunków osiągnięcia wiedzy, ale zakłada również egzystencjalne ryzyko, 
którego podjęcie nie jest już kwestią oczywistą. 

***

Jeśli jednak literaturoznawca zdecyduje się na przeprowadzenie dociekań 
przy tak zawężonym przedmiocie, korzystając przy tym z zaproponowanego 
w niniejszej monografi i aparatu pojęć, powstaje istotne pytanie o pojawiające 
się perspektywy badawcze. 

Kwestia ta jest oczywiście związana z recepcją mimetycznego projektu, 
jaka od kilkudziesięciu lat dokonuje się w obrębie wielu, nie tylko humani-
stycznych dyscyplin. Ten niezwykle różnorodny i skomplikowany proces zo-
stał sprowadzony przez Michaela Kirwana295 do dwóch dominujących stylów 
odbioru: pierwszy – określany mianem naukowego – koncentruje się wokół 
samej koncepcji Girarda, którą jednakże należy dokładniej usystematyzować 
(czy wręcz sformalizować), a przede wszystkim wzbogacić o kolejne egzem-
plifi kacje pochodzące z jak najszerszych obszarów wiedzy; drugi natomiast 
– nazwany hermeneutycznym – polega na aplikacji poszczególnych rozpo-
znań Girarda w celu lepszego wyjaśnienia tego, co jawi się jako nieoczywiste. 
Sytuacja taka standardowo występuje podczas badania rozmaitych „tekstów” 
– czyli wszelkiego rodzaju przekazów kulturowych, które wymagają interpre-
tacji. Autor zaznacza przy tym, że w ten sposób nie dokonuje się odseparo-
wania teorii od empirii, gdyż każdy zdekodowany tekst wzbogaca rozumienie 

294 G. Bataille, Literatura a zło. Przeł. M. Wodzyńska-Walicka. Kraków 1992, s. 17. 
295 Por. M.  Kirwan, Th e Future of Mimetic Th eory [w:] idem, Discovering Girard. Cam-

bridge 2005. 
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samej rzeczywistości. Procedura ta jest tu jednak wyraźnie ograniczana do 
zagadnień związanych z mechanizmami ofi arniczymi (i ich demaskacją). 

Kirwan wskazuje, że chociaż te dwa stanowiska znajdują niemało zwolen-
ników, to wśród kontynuatorów:

Są w dodatku inni, włączając w to prawdopodobnie samego René Girarda, którzy 
wydają się radzić sobie z utrzymywaniem obu poglądów równocześnie296. 

Nie jest wykluczone, że realizowanie takiej właśnie strategii umożliwia 
dalszy rozwój tej koncepcji. Konieczność ewolucji jest coraz częściej podkreś-
lana przez badaczy zainspirowanych teorią mimetyczną. Jeden z nich stwier-
dza, iż: 

Muszą zostać przetarte inne drogi, a tych możliwych dróg jest wiele i są różnorodne, 
ponieważ to nie jedna droga pozwala na zrozumienie całej oszałamiającej złożoności 
tego fundamentalnego wymiaru ludzkości. To nie jest kwestia „prześcignięcia” Girar-
da – stosownie do obcego pojęcia sportowej rywalizacji wśród myślicieli, które każdy 
może znaleźć w podręcznikach historii fi lozofi i. To jest kwestia zrozumienia, że to, co 
stało się widoczne (nade wszystko) dzięki niemu, nie jest wyłącznie tym, co on widzi; 
że wciąż jest dużo więcej do zobaczenia; i że prawdopodobnie nikomu nie uda się 
zobaczyć wszystkiego297. 

Zgodnie z tą sugestią trzeba byłoby nieustannie poszerzać zakres docie-
kań o kolejne zespoły zjawisk, do których należałyby przede wszystkim roz-
maite teksty kultury (opcja hermeneutyczna); zarazem jednak ostatecznym 
celem tych przedsięwzięć byłoby poszerzanie – czy nawet modyfi kowanie – 
ogólnych podstaw samej koncepcji (opcja naukowa). 

Niewątpliwie taki projekt jest najambitniejszą wersją kontynuowania prac 
Girarda. Zakłada ona bowiem znaczny przyrost wiedzy powstały w wyniku 
aplikowania tej teorii nowym „obszarom” kultury. Wydaje się jednak – sądząc 
zresztą z późnych studiów Girarda – że sytuacja taka jest możliwa wtedy, gdy 
badany „obiekt” nie tylko wykazuje mimetyczne właściwości, ale i sam od-
znacza się już pewnym stopniem ich (przed)rozumienia. Problem polega na 
tym, iż występowanie tego typu przypadków jest relatywnie rzadkie. 

Z tego względu wydaje się, że większe szanse powodzenia miałaby propo-
zycja nieco mniej ambitna, która w zasadzie spełniałaby warunki (wyłącznie) 

296 Ibidem, s. 113. Przypuszczenie to wydaje się nader trafne: jedna z ostatnich prac Gi-
rarda poświęcona jest bowiem lekturze traktatu militarnego autorstwa Carla von Clausewitza, 
dzięki której założenia teorii mimetycznej znajdują zastosowanie w takich dziedzinach, jak 
historia czy teoria polityki. 

297 L. Alfi eri, Prefazione [w:] Figure e simboli dell’ordine violento. Percorsi tra antropologia 
e fi losofi a politica. Red. L. Alfi eri, C. M. Bellei, D.S. Scalzo. Turyn 2003, s. 10–11; cyt. za: F. Ca-
sini, P. Antonello, Th e Reception of René Girard’s Th ought in Italy: 1965 – Present. „Contagion. 
Journal of Violence, Mimesis, and Culture” 2010, vol. 17, s. 160. 
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hermeneutycznego stylu recepcji. Celem tych zabiegów byłaby reinterpre-
tacja kulturowych przekazów, która odkrywałaby ich nieoczywiste – mime-
tyczne – uwarunkowania i sensy. Praktyki tej nie należałoby jednak zawę-
żać do kwestii ofi arniczych, nawet jeśli ze względu na swoją „skalę” są one 
obecnie zarówno najczęstsze, jak i najbardziej zauważalne298. Równie istotne 
pozostają problemy związane z naśladowczym wymiarem pragnienia czy np. 
statusem mimesis299. Niewątpliwie jednak eksploracja tych zjawisk jest trud-
niejsza – i to zarówno dlatego, że do ich eksplikacji pretenduje obecnie wiele 
koncepcji, jak też z powodu oporu, który stawiany jest tej teorii przez odbie-
gający od jej założeń „materiał”. 

***

Kiedy Cezary Rowiński jako jeden z pierwszych wprowadzał w obszar pol-
skiego literaturoznawstwa mimetyczną koncepcję, w konkluzji stwierdzał:

Jak wiadomo, romantyzm polski nie wydał powieści na miarę arcydzieł, które stały 
się przedmiotem rozważań Girarda w prezentowanej tutaj książce. Treści poznawcze, 
jakie przyniosła wielka powieść zachodnioeuropejska oraz rosyjska, były nieobecne 
w naszej literaturze aż do czasów pozytywizmu. W tym właśnie tkwiła słaba stro-
na polskiego romantyzmu, nie zawsze dostrzegana przez badaczy. Czy jednak wielka 
poezja naszego romantyzmu nie zawierała w zalążku wielu momentów, które ekspo-
nował Girard w rozważaniach nad arcydziełami prozy powieściowej? Czy rzeczywi-
ście nie ma ich w niektórych przynajmniej utworach Juliusza Słowackiego, Cypriana 
Norwida, Zygmunta Krasińskiego i przede wszystkim Aleksandra Fredry? Spojrzenie 
pod tym kątem na ich twórczość mogłoby ujawnić wiele niedocenionych elementów 
ich dzieł300.

Krytyk intuicyjnie opowiada się więc za hermeneutycznym modelem re-
cepcji, przed którym postawione zostaje niełatwe zadanie mimetycznej rewi-
zji dzieł polskiego romantyzmu. Gdyby jednak ten zakres uległ poszerzeniu 

298 Warto tu zaznaczyć, iż zagraniczni badacze literatury wykorzystujący koncepcję Girar-
da (szczególnie zaś jej wiktymizacyjny aspekt) wyraźnie deklarują pragmatyczne nastawienie 
takiej hermeneutyki. O ile bowiem teoria ta jest dla nich interpretacyjnie bardzo przydatna, 
o tyle sam jej status pozostaje poza obrębem dociekań (por. N. Schor, Zola’s Crowd. Baltimore 
1978, s. 5; D.D. Andrist, Deceit Plus Desire Equals Violence. A Girardian Study of the Spanish 
„Comedia”. New York 1989, s. 6). 

299 W tym właśnie kierunku zmierzają najnowsze publikacje „szkoły Girarda”, w których 
– co istotne – dominującą rolę odgrywają pozytywne aspekty naśladownictwa. Trudno jednak 
oprzeć się wrażeniu, że nieobecność dociekań poświęconych literaturze jest tu – nieprzypad-
kowa (por. René Girard and Creative Mimesis. Ed. T. Ryba, P. Bandera, Ch. Biava. London 2013; 
René Girard and Creative Reconciliation. Ed. T. Ryba, C. Th omson, S. Goodhart. London 2014). 

300 C. Rowiński, Rozważania nad książką René Girarda „Mensonge romantique et vérité 
romanesque” [w:] Kłamstwo w literaturze. Red. Z. Wójcicka, P. Urbański, Kielce 1996, s. 139. 
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(np. o literaturę dwudziestego wieku), to i tak wymaga niezwykle wnikliwej 
lektury, która nie zawsze może wydać się przekonująca. Nawet – zagranicz-
ni, co znamienne – interpretatorzy tak mimetycznego pisarza, jak Witold 
Gombrowicz zgodnie przyznają, że pokrewieństwo obu projektów jest tylko 
częściowe301. Polska literatura romantyczna i współczesna nie tyle bowiem 
objawia czy analizuje mechanizmy imitacji, ile im biernie oraz bezwiednie 
ulega, sprawiając, że ich badanie jest dzięki niej tyleż możliwe, ile – trudne. 
Tylko niekiedy okazuje się odkrywcze, a i wtedy zmusza badacza do pozosta-
nia w obrębie strategii hermeneutycznej302. 

Przywołany wniosek Rowińskiego charakteryzuje się ponadto znamien-
nym przesunięciem – autor założył, iż analogii między dziełami polskimi 
a tymi analizowanymi przez Girarda należy szukać w epoce, którą nasza hi-
storia literatury określa mianem romantyzmu. I nawet trafne spostrzeżenie, 
że te same kwestie pojawiły się później, nie zmienia toku wywodu. A szko-
da: literatura polska drugiej połowy dziewiętnastego wieku dostarcza bo-
wiem utworów, które nie tylko potwierdzają antropologiczne założenia, ale 
mogłyby wnieść twórczy wkład w ich rozwój. Interpretacja tematów pychy, 
zazdrości, zawiści czy rywalizacji, jakie nieustannie podejmowane są przez 
Bolesława Prusa, Elizę Orzeszkową i Henryka Sienkiewicza, mogłaby spro-
stać wymaganiom ambitnego projektu poszerzania dotychczasowych rozpo-
znań Girarda. Polscy pisarze prezentują bowiem te kwestie z uwzględnieniem 
precyzyjnej analizy psychologicznej, której rezultaty dokładniej obrazują stan 
(i konsekwencje) podmiotu uwikłanego w imitacyjne interakcje. 

Projektem równie ważnym byłoby dostrzeżenie mimetycznych mechani-
zmów w polskim modernizmie. Nawet jeśli są one tu zdecydowanie mniej 
wyeksponowane – i dlatego wymagałyby jedynie procedur aplikacyjnych – to 
wpływ tej tradycji na dalszy rozwój literatury był tak istotny (wręcz funda-
cyjny), że domaga się ona ponownej rekonstrukcji (o czym zresztą świad-
czą kolejne próby redefi nicji modernizmu). Wyraźnych implikacji w tym 

301 Por. E. Th ompson, Witold Gombrowicz. Przeł. A. Sierszulska. Katowice 2002, s. 159–
161; J.-P. Salgas, Witold Gombrowicz lub ateizm integralny. Przeł. J.M. Kłoczowski. Warszawa 
2004, s. 70, 144; A. Fiałkiewicz-Saignes, Bouc émissaires, cercles vicieux et doubles narquois: 
Witold Gombrowicz et René Girard [w:] Gombrowicz: une queule de classique? Publié sous la 
direction de M. Smorąg-Goldberg. Paris 2007. 

302 Świadczy o tym – znakomity skądinąd – esej Kwiryny Zięby o mechanizmach mime-
tycznych w Mazepie Juliusza Słowackiego. Metodologiczna deklaracja autorki jest bowiem 
wyraźna: „Nie wypowiadając się na temat prawdziwości teorii mimetycznej, nie zamieniając 
swej pracy w wykładnię koncepcji Girarda i nie zakładając korelacji między tą teorią a wyni-
kającym z niej dla jej twórcy światopoglądem, używam myśli tak chętnie odwołującego się 
do literatury francuskiego antropologa jako narzędzia uspójniającego teksturę Mazepy i na-
dającego jej, jak sądzę, nowy kierunek” (K. Zięba, „Mazepa” Juliusza Słowackiego jako dramat 
mimetycznego pragnienia. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3, s. 64). 
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zakresie dostarczają już same dociekania Girarda dotyczące nowoczesności 
– znamienna dla niej proliferacja mimetyzmu (zwłaszcza w postaci mediacji 
podwójnej) oraz wynikające z niej rozmaite formy przemocy znajdują od-
zwierciedlenie w kulturze, sztuce i – last but not least – literaturze. Wpraw-
dzie charakterystyczny dla nastawienia poromantycznego indywidualizm 
(i kult artystycznej oryginalności) niekiedy utrudnia rozpoznanie tych uni-
wersalnych zjawisk, to jednak ich skala wydaje się tak bogata i różnorodna, 
że mogłaby stanowić niewyczerpalny wręcz obiekt badawczych zaintereso-
wań. Ujmując rzecz – z konieczności – skrótowo, należy przypuszczać, iż naj-
ciekawsze odkrycia mogłaby przynieść Girardowska reinterpretacja kwestii 
związanych z modernistyczną celebracją egzystencjalnego cierpienia oraz 
śmierci, jak również fascynacja przemocą (szczególnie zaś jej kolektywnymi 
odmianami). 

Propozycje powyższe posiadają także swoje ograniczenia. Należy do nich 
przede wszystkim fakt, że centralnym polem badawczym byłaby literatura 
dziewiętnastowieczna, która – mimo niewątpliwego wewnętrznego zróżni-
cowania – charakteryzuje się funkcjonowaniem wielu wspólnych konwencji 
literackich oraz postaw303. W tym obrębie uzasadnione (i możliwe) byłoby 
prześledzenie transepokowego rozwoju, któremu podlegało przyswajanie 
przez literaturę zjawisk mimetycznych. Natomiast w dwudziestym wieku – 
zwłaszcza w drugiej jego połowie – następuje tak duża dyferencjacja poetyk 
i światopoglądów, że wskazywane tu wątki stanowiłyby zaledwie niewielki 
fragment literackiego pejzażu, ograniczając tym samym epistemiczny poten-
cjał analiz. 

Do tego zastrzeżenia należy dołączyć drugie – genologiczne. Niewątpliwie 
bowiem mechanizmy mimetyczne podlegają literackiej reprezentacji zasad-
niczo w epice oraz dramacie, które ze względu na strukturę świata przedsta-
wionego są w stanie ująć międzypodmiotową interakcję. W mniejszym lub 
większym stopniu liryka pozostaje na marginesie tych procesów, dlatego ich 
badanie wymagałoby w tej sytuacji kontekstowego (np. intertekstualnego lub 
biografi cznego) rozszerzenia. O tym, czy procedura taka byłaby poznawczo 
wskazana, decydowałby zapewne indywidualny przypadek. 

***

Funkcjonalny zakres tej propozycji rysuje się więc dwutorowo. Z jednej stro-
ny polegałby on na takich jej aplikacjach, które dokonywałyby rozpoznań 
istotnych także na poziomie teoretycznym; z drugiej zaś – na poszerzaniu 

303 Por. J. Bachórz, O potrzebie scalania polskiego wieku XIX. „Wiek XIX” 2008, rok I (XLIII). 
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hermeneutycznych praktyk o kolejne dzieła, dzięki czemu możliwa byłaby 
ich reinterpretacja. Wydaje się przy tym, że związek między obiema procedu-
rami powinien być bliski, gdyż eksplikacja powstałych w odmiennych okre-
sach utworów – pośrednio – dokonuje potwierdzenia tych założeń (czy też 
prognoz), które dotyczą historycznej dynamiki zjawisk mimetycznych. 
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